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8.0 
Situação de Atendimento às Recomendações da Consultoria 
Socioambiental Independente (da Due Diligence ou da Missão de 
Monitoramento Anterior) 
 
O Quadro 8.0.a do Anexo 9 apresenta o status de atendimento às recomendações em 
aberto da Due Diligence e da 1ª à 4ª missões de monitoramento. No próximo relatório, 
este Quadro incluirá também o atendimento às novas recomendações estabelecidas na 5ª 
missão.  
 
O Quadro 8.0.a é atualizado a cada Relatório de Monitoramento Socioambiental, 
constando do mesmo a situação de recomendações pendentes, bem como as 
recomendações emitidas no período anterior. Recomendações atendidas são subtraídas 
do Quadro. 
 
O atendimento às recomendações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio 
da análise do 5º RSAP, de documentos e relatórios apresentados pela NE e pelo CCBM, 
e por meio das inspeções de campo, entrevistas e reuniões realizadas entre os dias 05 a 
09 de maio de 2014.  
 
 
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 5º 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. 
 
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 
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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. 
 
O Quadro 9.0.a, a seguir, resume a situação de conformidade do empreendimento com 
cada Princípio do Equador e cada Padrão de Desempenho do IFC, a qual é detalhada na 
sequência. 
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Quadro 9.0.a 
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC 

Princípio do Equador / Padrão de Desempenho do 
IFC Síntese da Avaliação Conformidade 

Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental   

• Procedimento de Gestão de Mudanças O procedimento foi elaborado e já se encontra aprovado. Não há evidência da sua aplicação até o momento.  
Recomendou-se que os RSAP incluam uma Seção específica para apontar as mudanças ocorridas no período 
e a necessidade de aplicação do PS de Gestão de Mudanças e de revisão da Planilha de Controle de 
Impactos. 
No período foi verificada a necessidade de revisão da Planilha de Controle de Impactos para considerar os 
problemas relacionados à gestão de resíduos das Obras do Entorno. 

Parcialmente 
conforme 

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

Não conforme 

Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais 
Aplicáveis 

  

• Gestão da conformidade legal do 
empreendimento 

  

− Identificação dos requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis ao projeto 

O empreendimento possui PS de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis e o 
Manual de Requisitos Jurídicos. 

Conforme 

− Avaliação de conformidade legal do Projeto A sistemática de avaliação de conformidade legal foi recentemente inserida no Manual de Auditoria. No 
entanto, esta avaliação ainda não foi implementada. A recomendação feita no relatório anterior de que fosse 
enviado o Programa de Auditorias para 2014 não foi atendida. 

Parcialmente 
conforme 

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

A NE possui as seguintes ferramentas de gestão do processo de licenciamento: 
• Acompanhamento do licenciamento por meio de reuniões semanais do grupo de trabalho específico; 
• Atualização da matriz de licenças; 
• Sistema de Alerta do SGP (licenças e autorizações do IBAMA, SEMA). Condicionantes que têm prazo 

para atendimento ou outra demanda entram no Sistema de Alerta. Condicionantes que não têm prazo 
ou demanda, mas que estabelecem um pré-requisito, entram no controle de ofícios da FR; 

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

Conforme 
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• Situação das multas e autos de infração O 5º RSAP apresentou, na Seção correspondente, as multas e autos de infração da NE e também aqueles 
recebidos pelo CCBM no período. Segundo informado, inspeção de equipe especializada do Ministério do 
Trabalho no período resultou em 66 Autos de Infração contra o CCBM.  
Assim como no período anterior, não é possível evidenciar que a Norte Energia realize gestão ou controle 
sobre os Autos de Infração e que atue, se for o caso, para garantir adequação do empreendimento. 

Parcialmente 
conforme 

PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação 
Socioambiental 

  

• Sistema de Gestão da NE   
− SGA O SGA encontra-se estruturado e parcialmente implementado. Parcialmente 

conforme 
− Sistema de Gestão de SST Não existe um sistema de gestão de SST documentado, apesar de existirem diversos esforços nesse sentido. 

As práticas adotadas pela equipe mostram-se em evolução, embora não exista nenhum documento que 
estruture a forma de planejamento, implantação, monitoramento e adoção de ações para melhoria continua 
de sua gestão. 
Neste período verificou-se que a Norte Energia decidiu unificar em um mesmo sistema de gestão as questões 
ambientais e de SST. Na próxima missão espera-se evidenciar o Manual de Gestão revisado, incluindo as 
questões de SST. 

Não conforme 

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

Conforme 

• Cumprimento dos Programas de SST exigidos 
por Lei 

 
 

− OP O resultado do desempenho do CCBM no período, com base nas Listas de Verificação aplicadas pela 
supervisão realizada pela EPBM oscilou entre 79 (em fevereiro) e 84% (em março), resultado considerado 
“Bom” pela NE. Entretanto, não foram apresentados os principais temas que pesaram na avaliação do 
período. O fato crítico nas verificações da EPBM se relaciona ao baixo percentual de atendimento pelo 
Consórcio Construtor das ações previstas em seus próprios programas legais, o qual resultou em 64,5%. 
A montadora, LOCASERVICE, apesar de contar com poucos funcionários e poucas atividades em dois 
sítios, apresentou resultados bastante preocupantes (66% em março), e, além disso, demonstrou morosidade 
no encerramento de pendências. É fato que o contrato está próximo do término, e que as duas outras 
montadoras (CMBM no Sítio Belo Monte e Andritz no Sítio Pimental) iniciaram suas atividades em 
abril/2014. 
O grande alerta ainda está relacionado à mobilização das Montadoras, pois até a missão de monitoramento 
de maio/2014 estas ainda não haviam sido incluídas nas verificações de implantação dos projetos de SST do 

Parcialmente 
conforme 
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PAC, além do fato de terem iniciado suas atividades concomitantemente à implantação do Sistema de 
Gestão e procedimentos com uma equipe bastante reduzida (conforme evidenciado na inspeção sobre o 
CMBM). 

− OE A supervisão das OEs e demais contratadas apresenta crescente evolução desde o início dos trabalhos e 
atualmente abrange todas as contratadas das OEs, principais executoras dos programas do PBA, empresas de 
supressão vegetal do reservatório intermediário e Centro de Educação Ambiental (CEA). Entretanto, se antes 
a preocupação decorria da ausência de supervisão, agora ela decorre do resultado dela.  
Não foram apresentadas evidências relativas ao acompanhamento do desempenho e do atendimento das 
pendências pelas contratadas, pois em muitas delas não existem registros sobre a verificação de eficácia do 
fechamento da pendência (Registro de Desvio). 
Devido ao recente início da geração de dados da supervisão das OEs e desvios identificados na missão de 
monitoramento, ainda não existem bases concretas para concluir sobre a eficácia da estratégia adotada para 
Supervisão Ambiental, de Saúde e de Segurança do Trabalho, mais especificamente em relação ao 
dimensionamento da Equipe de SSTMA – OE frente à quantidade de contratadas, disponibilidade de 
transporte, frentes de trabalho geograficamente dispersas e baixo nível de cultura prevencionista das 
empresas. No período foi realizada a primeira Auditoria em uma das Contratadas, o que evidenciou grandes 
e significativas não conformidades, o que preocupa ainda mais se levado em consideração se tratar de uma 
grande construtora da Região Sudeste. 

Parcialmente 
conforme 

• Supervisão ambiental e sistemática de tratamento 
de não conformidades 

  

− OP Em relação à supervisão ambiental, verificou-se que as atividades da BIOCEV prosseguiram no período, 
apoiando-se agora em um Sistema de Informações Geográficas – SIG-BIO, desenvolvido para gerar mapas 
com as informações sobre os desvios registrados nas obras. Esses mapas permitem verificar a situação de 
cada Sítio Construtivo em relação à quantidade de desvios, a espacialização dos desvios dentro das áreas de 
cada Sítio, o status de resolução dos desvios (concluído, vencido, com pendência a vencer ou aguardando 
evidência), e a quantidade de desvios por processo ou atividade de obra. 
A análise crítica da Gestão dos Registros de Desvios – Balanço dos RD’S emitida pela BIOCEV em abril de 
2014 mostra que o alinhamento contínuo estabelecido entre a coordenadora e a executora do PCAI está 
sendo produtivo, com 70% de conclusão dos desvios no período. Já não se pode dizer o mesmo do PRAD, 
que apresenta 33% dos desvios concluídos, 29% vencidos e 36% com pendências a vencer, o que mostra que 
este programa necessita do mesmo grau de alinhamento entre as empresas. 
Conforme já apontado no relatório anterior, a agilização da implantação das medidas corretivas e/ou planos 
de ação propostos pelo CCBM é de fundamental importância, já que a solução das ocorrências negativas tem 
o efeito imediato de neutralizar os impactos negativos decorrentes dos desvios ou situações não previstas, e 

Conforme, 
porém com 
pontos 
importantes de 
melhoria 
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também demonstra o nível de comprometimento das empresas com o sistema de gestão desenvolvido e 
implantado para as obras. 

− OE Em dezembro de 2013 a NE iniciou a supervisão / fiscalização das questões ambientais nas OEs. No entanto, 
os resultados mostram que ainda são necessárias diversas melhorias, por exemplo, de performance, na 
definição de ações corretivas e/ou preventivas baseadas em análise crítica e outras.  
Se antes a preocupação era a falta de supervisão, agora ela decorre do resultado da mesma. 
Assim como analisado acima para SST, ainda não é possível garantir que a mobilização de 7 profissionais 
para supervisão de SST e meio ambiente seja suficiente e adequada para cobrir cerca de 25 contratadas com 
baixa cultura em SSTMA, grande número de pendências registradas e distância entre as obras. 

Parcialmente 
conforme 

• Supervisão de SST e sistemática de tratamento 
de não conformidades 

  

− OP O processo de Supervisão de SST e metodologia de tratamento de não conformidades ainda não foram 
formalizados. Entretanto, na missão de monitoramento ficou evidente ações de implantação da ferramenta 
Sistema de Gestão de Projetos (SGP) para controle das não conformidades, prevista para março e que deverá 
ser postergada para final de maio/2014. 
Até o 4º RSAP o reporte de informações da OP pautou-se basicamente em Segurança do Trabalho, oriundas 
das suas atividades de supervisão. Esta situação se modificou no 5º RSAP que passou a trazer informações 
sobre o desempenho em termos de Saúde Ocupacional. 
A maior parte do esforço de coordenação e supervisão ainda é reativa, ou seja, baseia-se na inspeção de 
campo e em documentos para monitorar o desempenho das contratadas. Não existem evidências, até o 
momento, de atuação no planejamento dessas contratadas. Esta situação deverá ser alterada com a decisão de 
incluir as questões de SST no Manual de Gestão já utilizado para Meio Ambiente. Com isso, espera-se que 
os resultados das inspeções sejam utilizados para direcionar esforços para garantia de melhoria da gestão e, 
consequente, desempenho da OP. 
Assim, é esperado que a NE e a Coordenadora analisem criticamente os dados de supervisão e definam 
ações corretivas e preventivas de modo a “garantir o desempenho dos processos de monitoramento” (IFC, 
PD1, item 6. Monitoramento e Análise), além de evidenciar a já recomendada análise crítica pela Alta 
Direção dos dados do monitoramento para também adotar medidas necessárias e apropriadas para garantir 
que o objetivo de sua política de gestão. 

Conforme, 
porém com 
pontos 
importantes de 
melhoria 

− OE A supervisão das contratadas pela Equipe de SSTMA – OE, agora sob a responsabilidade da Diretoria de 
Gestão, ainda traz preocupações e riscos para a gestão da NE, pois o resultado tem demonstrado diversas 
irregularidades de controle de riscos e de atendimento de requisitos legais. 
A NE deve, portanto, avaliar mensalmente sua gestão, de maneira crítica, para garantir alinhamento com o 
padrão de desempenho esperado das empresas contratadas, inclusive subsidiando a área de contratos e 

Parcialmente 
conforme 
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jurídico. Essa análise deverá certamente contemplar o atual dimensionamento da equipe frente às demandas 
de trabalho que possuem. 

• Treinamentos   
− NE O processo de treinamento da NE não está estruturado. Segundo informado em reunião durante a 4ª missão, 

o treinamento ocorre por demanda das áreas, o que não condiz com diretrizes definidas em seu Manual de 
Gestão. A revisão da sistemática de treinamento, refletindo a prática efetivamente adotada pela NE, que 
deveria ser entregue no período, não foi evidenciada no 5º RSAP. 
Além disso, não são reportadas informações, nos RSAP, sobre treinamentos realizados com os seus 
funcionários e com as empresas subcontratadas, como, por exemplo, as executoras e coordenadoras dos 
programas e projetos do PBA.  

Não conforme 

− CCBM O Procedimento do CCBM “Treinamento, Conscientização e Competência” – PS CCBM 220 48 tem por 
premissa identificar as necessidades de treinamentos, conscientização e competência, conforme os requisitos 
das Normas Internacionais ISO 14.001, OHSAS 18.001 e SA 8.000. 
As informações prestadas pelo CCBM através dos Quadros 5.1.2.3-3 a 5.1.2.3-5 resultaram em 89.034 
horas-homem de treinamento, porém apresentaram inconsistências. Entretanto, após ser questionada, a NE 
apresentou novas informações provenientes do CCBM que resultaram em valores bem acima daqueles 
anteriormente apresentados no 5º RSAP. De acordo com as informações apresentadas em 06.06.2014, o total 
de treinamentos aplicados entre janeiro e março correspondeu à cerca de 117.572 horas-homem de 
treinamento em segurança e saúde ocupacional, o que perfez 0,33% em janeiro, 0,91% em fevereiro e 1,03% 
em março de todas as horas-homem de exposição ao risco (horas trabalhadas), tanto de funcionários 
próprios, quanto terceiros, embora esses valores englobem todos os treinamentos de todas as disciplinas. 

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
de melhoria 

• Implantação dos Planos, Programas e Projetos 
Socioambientais do PBA 

  

− PGA  Conforme 
− PAC  Conforme 
− Meio Físico  Conforme 
− Flora Os projetos da flora estão, de forma geral, sendo executados de acordo com o PBA e as exigências do órgão 

ambiental, atendendo suas metas e objetivos. Alguns atrasos ocorrem principalmente no âmbito do Projeto 
de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro. Neste projeto, os prazos estimados dificilmente 
são cumpridos, no entanto, apesar de lentos, avanços importantes têm ocorrido. No parecer sobre o 4º 
Relatório Consolidado de Andamento do PBA, o IBAMA não se fez comentários sobre alguns desvios dos 
demais projetos de monitoramento e de salvamento da flora e, portanto, considera-se que o órgão ambiental 
não possui objeções sobre essas questões. 

Parcialmente 
conforme 
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− Fauna Terrestre Os Programas referentes à fauna terrestre e semi-aquática, no que diz respeito ao monitoramento, 
acompanhamento e mitigação dos diversos impactos, caminham de acordo com o PBA e dentro do 
cronograma previsto.  

Conforme 

− Limnologia e Ictiofauna  Conforme 
− Socioeconomia  Conforme 

• Implantação do PBA-CI Em junho de 2013 a Norte Energia concluiu a contratação das empresas responsáveis pela execução de todos 
os planos e programas do PBA-CI. Com a autorização para o início dos trabalhos, as equipes realizaram o 
primeiro período de trabalho de campo nos meses de novembro e dezembro. 

Conforme 

• Interação entre os programas ambientais e de 
saúde e segurança 

Conforme verificado, no período foi elaborado o Padrão de Sistema “PS Envio do BDB via SGP e Consulta 
ao GeoExplo R00”, que detalha a metodologia de encaminhamento e validação dos bancos de dados brutos 
via SGP, até sua efetiva inserção no GeoExplo pela equipe do SIG-A. 
A inserção dos dados no SGP permitirá que o SIG-A atue de fato como ferramenta de interação entre 
programas e projetos do PBA, permitindo que as executoras e coordenadoras acessem os dados de 
programas e projetos de outras executoras. Atualmente, esse acesso ocorre por meio do envio, por e-mail, 
das planilhas de dados de uma executora para outra que o solicitou. Conforme informado pela NE, o texto 
desse PS será disponibilizado para avaliação do Consultor Independente apenas no 6º RSAP. 

Parcialmente 
conforme 

PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho   

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

− NE A Equipe de SST/MA é responsável pela gestão dos funcionários próprios da NE. As atribuições dessa 
equipe incluem: avaliar a necessidade de treinamentos da equipe e de colaboradores; realizar a solicitação de 
treinamentos; acompanhar/participar dos treinamentos referentes ao setor; e, realizar treinamentos diversos 
para colaboradores e contratados. Em relação aos funcionários próprios da NE, os treinamentos são 
aplicados/ministrados por demanda, diferentemente do que consta no Manual de Gestão. 
Embora existam diversas evidências de controles, os riscos que incidem os funcionários próprios da NE não 
foram adequadamente identificados, conforme explicitado na avaliação do PD01. Neste cenário não há bases 
para se garantir que todas as possibilidades estejam adequadamente controladas. 

Conforme, 
porém com 
oportunidades 
de melhoria 

− OP No período, o CCBM realizou (em todos os Sítios) diversos treinamentos, campanhas, palestras, seminários, 
cursos e Treinamentos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (TDSMS). 
Os resultados da supervisão sobre as atividades do CCBM, bem como a busca pelo encerramento das 
pendências identificadas, demonstram a intensa busca pelo controle dos riscos que incidem sobre os 
funcionários. A taxa de frequência de acidentes com afastamento este dentro dos limites estabelecidos, 
embora tenha sido possível constatar aumento por 3 meses consecutivos da taxa de acidentes sem 
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afastamento, o que demandará ações enérgicas para reverter o quadro para o próximo período. 
Em relação à LOCASERVICE, existem bases para preocupação, pois o resultado de 66% de conformidade e 
morosidade na solução de pendências demonstra lacuna de gestão ou cobrança da NE sobre sua contratada. 
Por fim, os resultados da supervisão das demais contadoras (CMBM e Andritz) deverão fazer parte do 
próximo RSAP. 

− OEs Quanto às OEs, Executoras do PBA, NE e suas contratadas, também não houve apresentação de dados com 
detalhamento suficiente que possibilitasse uma análise mais consistente. As únicas informações apresentadas 
referem-se às taxas de frequência de acidentes com e sem afastamento, de gravidade e percentual de horas-
treinamento por horas-homem de exposição ao risco. As contratadas diretas ficaram acima da meta de 0,5% 
de toda a hora-homem de exposição ao risco dedicada a treinamentos, embora a NE tenha fico abaixo dessa 
meta. Em relação à Taxa de Gravidade, esta ficou acima do limite definido (100,00). 

OEs - Não 
conforme, 
porém em 
constante 
melhoria 

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

Entorno 
 

 

− OP As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, áreas de vivência, 
refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas frentes de serviço de campo avançadas) que 
foram evidenciadas na OP, conforme constatado na Due Diligence e na missão anterior, são consideradas 
muito adequadas.  

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
de melhoria 

− OEs No caso específico das OE, as condições de trabalho são muito variáveis em função do nível de aderência 
das empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST.  
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de vivência, áreas 
administrativas e frentes de trabalho das OEs, foram evidenciadas condições razoáveis, dentro dos limites 
das exigências legais. Para monitoramento dessas condições a NE utiliza Listas de Verificação e acompanha 
regularmente o fechamento das mesmas.  
Para regularização das pendências do CEA (Centro de Estudo Ambientais) identificadas na 2ª missão de 
monitoramento, a NE apresentou projetos que indicam a previsão de reparos / reforma. 

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
importantes de 
melhoria 

• Mecanismos de Reclamações disponíveis aos 
trabalhadores 

 Conforme 
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PD 03: Prevenção e Redução da Poluição   

• Gerenciamento de efluentes líquidos   
− OP No período foi verificada melhora nos resultados dos parâmetros das amostras de efluente que não atendiam 

aos limites estabelecidos na legislação brasileira (Resolução CONAMA 430/11) na missão passada 
O atendimento à CONAMA 430/11 está ocorrendo, mas com resultados muito próximos aos limites. 
Os resultados continuam bastante aquém dos padrões estabelecidos pelo IFC. 

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
importantes de 
melhoria 

− OE A supervisão ambiental realizada pela Equipe das OEs iniciou de fato em dezembro de 2013. 
Conforme avaliado, as questões ambientais ainda se encontram fragilizadas pela estratégia adotada pela NE 
de manter apenas um profissional especialista dedicado a meio ambiente, apesar do imenso esforço da 
equipe em mapear desvios e propor correções para as empresas. 

Parcialmente 
conforme 

• Gerenciamento de emissões atmosféricas   
− OP  Conforme 
− OE A supervisão ambiental realizada pela Equipe das OEs iniciou de fato em dezembro de 2013. 

Conforme avaliado, as questões ambientais ainda se encontram fragilizadas pela estratégia adotada pela NE 
de manter apenas um profissional especialista dedicado a meio ambiente, apesar do imenso esforço da 
equipe em mapear desvios e propor correções para as empresas. 

Parcialmente 
conforme 

• Gestão de Resíduos Sólidos   
− OP  Conforme 
− OE A supervisão ambiental realizada pela Equipe das OEs iniciou de fato em dezembro de 2013. 

Conforme avaliado, as questões ambientais ainda se encontram fragilizadas pela estratégia adotada pela NE 
de manter apenas um profissional especialista dedicado a meio ambiente, apesar do imenso esforço da 
equipe em mapear desvios e propor correções para as empresas. 

Parcialmente 
conforme 

• Gestão de materiais perigosos   
− OP  Conforme 
− OE A supervisão ambiental realizada pela Equipe das OEs iniciou de fato em dezembro de 2013. 

Conforme avaliado, as questões ambientais ainda se encontram fragilizadas pela estratégia adotada pela NE 
de manter apenas um profissional especialista dedicado a meio ambiente, apesar do imenso esforço da 
equipe em mapear desvios e propor correções para as empresas. 

Parcialmente 
conforme 

• Gestão de ruídos  Conforme 
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PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade   

• Riscos Comunitários Associados ao Fluxo 
Migratório 

 Conforme 

• Segurança da Comunidade A NE monitora apenas as ocorrências de acidentes de trajeto que ocorrem com funcionários do CCBM (vide 
registro do RSAP). Nenhuma informação relacionada a eventos que tenham interface com a comunidade foi 
relatada. Assim, não há bases para afirmar sobre a eficácia das ações adotadas pela NE (consórcio 
construtor, montadoras, construtoras das obras do entorno, empresas executoras dos programas do PBA e 
outras contratada diretas da NE). Existem diversas evidências de ações adotadas para gerenciar os riscos 
ocasionados às comunidades, porém estes não foram mapeados adequadamente no conjunto de 
Perigos/Riscos (vide discussão no âmbito do PD01). 
No conjunto de responsabilidades da OP, o CCBM mantém diversas ações que têm como objetivo controlar 
os riscos relacionados à interação com a comunidade nas áreas onde atua. A eficácia dessas ações fica 
fragilizada pela falta de informações sobre a ocorrência de acidentes envolvendo a comunidade. Essa 
informação também se aplica a fornecedora e montadoras que mantém relação/interface com a comunidade 
durante o transporte, recebimento e circulação de materiais.  
Situação similar ocorre com as OEs que também mantém relação direta com a comunidade, principalmente 
as obras de saneamento. Para estas obras, apesar de existirem diversas evidências de sinalização, isolamento 
e proteções relacionadas ao trânsito, não há padronização das ações entre as empresas executoras. A Equipe 
de SSTMA-OE elaborou minuta de diretrizes para alinhamento entre as ações e instâncias de aprovação, 
quando necessário, dos projetos de sinalização. A apresentação desse documento ocorreu na missão do 4º 
RSAP, porém até o fechamento deste relatório nenhuma evolução foi reportada. 

Parcialmente 
conforme e 
com 
oportunidades 
de melhoria 

• Saúde da Comunidade  Conforme 

• Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças Ainda não foi evidenciada 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, e que estejam de 
acordo com os parágrafos 12 a 14 do PD 04 (Recomendação nº 44). Constou no 5º RSAP que as 
informações seriam apresentadas no momento da missão de monitoramento, porém nenhuma informação foi 
apresentada. 

Parcialmente 
conforme 

• Preparação e Resposta de Emergências A NE contratou serviço adicional da Ferreira Rocha (FR) apara elaborar o Plano de Atendimento a 
Emergência (PAE) do empreendimento, porém este documento contemplará apenas funcionários da NE e de 
suas contratadas, sejam eles diretos ou indiretos. Assim, ficariam fora desse plano todas as ocorrências que 
envolvam a comunidades, inclusive os fornecedores de insumos para a obra. 
O CCBM conta com um Plano de Atendimento a Emergências (PAE) adequadamente implantado, porém 
como foco no público interno e suas atividades. A única pendência relaciona-se justamente à ausência de 

Parcialmente 
conforme 
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preparo para emergências que envolvam a comunidade. O ingresso das Montadoras trouxe a necessidade de 
alinhamento de ações de emergência, realização de exercícios simulados e mitigação de riscos entre 
empresas que atuam nos sítios, até então geridos única e exclusivamente pelo CCBM. 

PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento 
Involuntário 

  

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

Foram elaborados dois documentos Planos de Ação, um para a área rural, com nome de Plano de Ação do 
Remanejamento (Par) – Área Rural - Remanejamento das Famílias Interferidas em Áreas Rurais e outro com 
o nome de Plano de Remanejamento das Famílias Moradoras na Cidade de Altamira Interferidas Pela UHE 
Belo Monte. Na Ação 31 consta que seria suficiente editar este PAR já existente, consolidando as 
informações já existentes o que encerrará a pendência.  

Conforme 

• Avaliação de Aspectos Legais do 
Reassentamento 

 Conforme 

• Arranjo Institucional para o Reassentamento 
Involuntário 

 Conforme 

• Cadastro Físico de Propriedades e Benfeitorias  Conforme 

• Cadastro Socioeconômico  Conforme 

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

 Conforme 

• Medidas de Assistência à Relocação e 
Implementação das mesmas 

Foram evidenciadas as medidas de assistência à relocação e sua implementação a famílias residentes na área 
urbana de Altamira, parte do Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana, 
com acompanhamento de uma mudança do Igarapé Ambé para o RUC Jatobá, com atendimento à família 
em suas necessidades no decorrer do dia, com fornecimento de alimentação para todos seus componentes, 
assim como o acompanhamento na mudança tanto na saída da moradia antiga quanto na chegada à moradia 
nova. Foi verificada documentação sobre famílias já relocadas na área rural, com recuperação de dados e 
também acompanhamento das famílias que optaram pelas duas modalidades de remanejamento - relocação 
assistida e reassentamento rural – assim como sobre algumas famílias da Vila Santo Antônio acompanhadas 
pela equipe da SAF. As medidas sendo aplicadas são consideradas adequadas, e deverão ser monitoradas até 
o final das relocações urbanas e rurais.  

Em 
atendimento e 
conforme até o 
estágio atual. 

• Medidas de Restituição de Meios de Vida As famílias do meio rural que optaram pelas duas modalidades de remanejamento - relocação assistida e 
reassentamento rural – estão sendo acompanhadas pelo Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar, além de outros projetos que fazem parte do Programa de Recomposição das Atividades 
Produtivas Rurais. As famílias do meio urbano devem ser acompanhadas pelo Projeto de Reparação e os 

Em 
atendimento e 
conforme até o 
estágio atual. 
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projetos do Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas. Além disso, em ambos os casos 
haverá monitoramento dessas condições de vida após o reassentamento. Neste caso, a implementação dos 
diversos programas de apoio e assistência deve ser relatada em uma Seção do PAR, para facilitar a consulta 
e o acompanhamento em relação aos Princípios do Equador. Estas especificações deverão fazer parte do 
documento final proposto para atendimento à Ação 31. Acordou-se junto a NE que o documento final 
manterá a separação em função das caraterísticas específicas do PAR Rural e PAR Urbano.  

• Opções de Reassentamento e Implementação das 
mesmas 

 Conforme 

• Medidas para Comunidades Hospedeiras (do 
Reassentamento) 

 Conforme 

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

 Conforme 

• Laudos de Avaliação  Conforme 

• Efetivação do Pagamento das Indenizações  Conforme 

• Divulgação e Consulta Pública  Conforme 

• Atendimento a Reclamações  Conforme 

• Documentação e Auditoria  Conforme 

• Monitoramento Pós-Relocação Já foi iniciado o monitoramento para as famílias que mudaram para o Setor 01 do RUC Jatobá. Para o meio 
rural, foram apresentados os indicadores para o primeiro grupo de agricultores que estão sendo assistidos 
pela ATES desde dez/12. Ressalta-se a importância de que sejam reunidas todas as informações dos diversos 
projetos que contenham as informações sobre a situação anterior e atual dos afetados e remanejados. O 
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das 
Comunidades Anfitriãs (4.6.1) já contém um Banco de Dados que permite verificar as condições de vida da 
população afetada como um todo. Nos Planos de Ação de Reassentamento Rural e Urbano está proposta, 
também, a implantação de bancos de dados para esse acompanhamento.  

Em 
atendimento e 
conforme até o 
estágio atual. 
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PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo 
Sustentável dos Recursos Naturais 

  

• Flora Foram apresentadas informações relevantes sobre a maior parte das espécies registradas na região do 
empreendimento, tanto no âmbito do EIA quanto do PBA, como grau de ameaça, endemismo e espécies 
novas para a ciência. No entanto, ainda faltam informações para parte das espécies do EIA. É necessário que 
se evidenciem os esforços para o atendimento de algumas recomendações, como a determinação taxonômica 
completa das espécies, principalmente das seis consideradas prováveis novas. Até o momento, foram 
confirmadas duas espécies inéditas para a ciência. Uma delas foi registrada somente na área diretamente 
afetada do empreendimento, sendo necessário ainda realizar buscas por outros locais de ocorrência. Seis 
espécies foram consideradas endêmicas do Estado do Pará, porém com registros em outras localidades. Por 
fim, duas espécies registradas são consideradas em perigo (EN) ou criticamente em perigo (CR) segundo a 
IUCN, as quais, no entanto, estão sendo contempladas pelos projetos de salvamento da flora e de banco de 
germoplasma. 

Parcialmente 
conforme 

• Fauna Terrestre Recomendou-se a participação de especialistas na taxonomia dos quirópteros coletados nos pedrais do Rio 
Xingu. Foi feita a contratação de especialista e a elaboração de projeto com metodologia que deverá resultar 
na identificação taxonômica e determinação da distribuição da possível nova espécie, e campanhas de campo 
para coletas de exemplares, com foco principalmente na possível nova espécie de Nyctinomops. Os 
resultados apresentados evidenciam que esforços estão sendo empregados no sentido de resolver as questões 
de taxonomia e distribuição.  
 O PAN contempla estudos morfológicos e moleculares da possível nova espécie de Nyctinomops. 
Recomendou-se que as espécies de roedores confirmadas como novas para a ciência sejam também incluídas 
nas ações e objetivos do PAN. Considera-se que o atendimento a esta recomendação depende dos 
especialistas envolvidos no PAN. A NE informou que a inclusão das três possíveis novas espécies apenas 
poderá ocorrer em 2015. Assegura, no entanto, que haverá medidas de proteção a estas possíveis novas 
espécies como decorrência da proteção de novas áreas.  
 Recomendou-se a ampliação da Base de Resgate do Sítio Pimental, já com o projeto pronto, antes do início 
das atividades de supressão no futuro reservatório, de forma a receber os exemplares provenientes do resgate 
realizado durante estas atividades. As estruturas encontram-se já finalizadas. 
 Recomendou-se a contratação de especialistas para identificar as possíveis novas espécies de quiróptero 
(Nyctinomops) e roedores (Oecomys e Neacomys) e a determinação de sua área de distribuição fora da área 
de influência do projeto. Os especialistas foram contratados, e os trabalhos em campo já tiveram início, 
tendo sido apresentados os resultados preliminares das análises e resultados dos trabalhos de campo, embora 
ainda não conclusivos. 

Parcialmente 
conforme 
  
  
  
 
 
Parcialmente 
conforme 
  
  
  
  
 
Conforme 
  
  
 
Parcialmente 
conforme 
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• Ictiofauna Apesar da identificação das espécies novas para a ciência estar sendo realizada por especialistas, o processo 
é vagaroso, o que preocupa a consultoria independente. Vinte e nove espécies foram identificadas como 
novas para a ciência, estando em processo de descrição.  

Parcialmente 
conforme 

PD 07: Povos Indígenas   

• Suficiência da Linha Base O número de famílias indígenas ribeirinhas aumentou ao longo da implantação do Plano Emergencial, 
fazendo surgir demandas por inserção nos programas e projetos do PBA-CI. Através da articulação entre a 
SAI e SOE está em andamento o desenvolvimento de metodologia de espacialização das informações sobre 
as atividades e os resultados dos programas e projetos do PBA-CI. Esta metodologia confere maior precisão 
às análises sobre os contextos que envolvem os ribeirinhos. 

Parcialmente 
conforme 

• Consulta e Participação Além das consultas realizadas ao longo da elaboração do EIA e PBA, a implantação dos Comitês, as 
reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida, a realização de reuniões nas aldeias provocadas 
pela implantação do PBA-CI e a agendas para a retomada das reuniões do Comitê Gestor, constituem 
momentos efetivos de consulta e participação.  

Conforme  

• Mecanismo de Reclamações Embora não haja um mecanismo fixo e integrado de registro, acompanhamento ou memória das reclamações 
encaminhadas às diferentes instâncias, os registros do PCI, as atas das reuniões do Comitê de 
Monitoramento do Trecho da Vazão Reduzida, bem como as rotinas do trabalho de campo da equipe do 
PBA-CI e do recém-implantado Programa de Supervisão Ambiental, configuram-se como condições 
fundamentais para a consolidação de um mecanismo de registro de reclamações. Tais condições tendem a 
ser ampliadas com a retomada das reuniões do Comitê Gestor, a partir de março de 2014. Em março de 2014 
foi implantado o Mecanismo de Atendimento e Reclamações das comunidades. Os resultados deste 
mecanismo serão avaliados em relatórios futuros, porém já indicam significativo avanço na qualificação do 
processo de comunicação entre o empreendimentos, suas contratadas e os grupos indígenas relacionados.   

Conformidade 
parcial 

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

Os indígenas manifestaram, ao longo da elaboração do EIA e PBA-CI, que, embora este não seja um projeto 
indígena, eles estão interessados nas ações de longo prazo. Os Xikrin, através da ABEX, associam os 
compromissos do licenciamento com seus próprios projetos de etnodesenvolvimento. 

Conforme 

• Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas 
(IPDP) 

A implantação dos Programas de Infraestrutura e do Programa de Atividades Produtiva, iniciadas 
respectivamente em 2012 e janeiro de 2013, ao lado da implantação do Plano de Gestão do PBA-CI e do 
início das atividades dos programas de Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, Saúde e Educação, 
contribuem para a consolidação do PDPI. 

Conforme 

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

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

Conforme 
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PD 08: Patrimônio Cultural   

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

Conforme 

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

Parcialmente 
conforme 

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

Parcialmente 
conforme 

Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação  Conforme 

Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação   

• CCBM  Conforme 
• NE  Conforme 
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais  Conforme 
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Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental 
 
Em relação a procedimentos para identificação e avaliação contínuas dos impactos 
socioambientais do empreendimento, a NE possui, no âmbito do SGA, o Padrão de 
Sistema para Gestão de Mudança nos Projetos e o Padrão de Sistema para 
Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM 
SGA 001/2013).  
 
Em relação ao Procedimento de Gestão de Mudanças, este foi revisado de forma a 
incluir referência ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica 
dos Impactos Ambientais. Após essa revisão, as mudanças ocorridas refletem em 
alterações na Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos 
Ambientais, que é atualizada minimamente a cada semestre, e sempre que houver 
mudança que gere impacto novo ou mude a intensidade de impacto existente.  
 
No entanto, conforme já apontado no relatório anterior, os RSAP não costumam 
informar as mudanças ocorridas no período, tendo-se recomendado a inclusão, nos 
relatórios periódicos, de Seção que descreva as mudanças ocorridas em cada período, 
sejam elas de projeto, de método construtivo, ou qualquer outro tipo de mudança, e se 
houve ou não necessidade de revisão da Planilha de Impactos. Isso não foi atendido. A 
planilha de revisão periódica dos impactos, inclusive, não apresentou alterações em 
relação à encaminhada no 4º RSAP. Segundo informado no 5º RSAP, a revisão da 
planilha de impactos é realizada pelo Gestor Ambiental Geral, com o apoio do Núcleo 
de Análise Crítica – NAC. 
 
Apesar de não ter ocorrido alteração da planilha no período, verificou-se em campo uma 
situação não prevista, ou pelo menos de magnitude maior do que a esperada, que 
deveria estar sendo refletida na planilha. Diz respeito à questão dos resíduos nas Obras 
do Entorno. Como se observou em campo nesta missão de maio, a grande quantidade de 
resíduos de construção civil gerada nas OEs está sendo encaminhada para o aterro 
sanitário de Altamira, podendo vir a reduzir a vida útil desse aterro (que não é próprio 
para este tipo de resíduo). Além disso, há a questão dos resíduos perigosos, que ainda 
estão sendo acumulados, pois não foi viabilizada solução de destinação para os mesmos.  
 
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis 
 
Os padrões sociais e ambientais aplicáveis ao Projeto são as normas legais incidentes e 
os 8 Padrões de Desempenho do IFC, incluindo supletivamente os Padrões de 
Desempenho para insumos, efluentes, emissões, etc., estabelecidos no General EHS 
Guidelines do IFC. A conformidade inicial com esses padrões foi estabelecida durante a 
fase de Due diligence. 
 
No Capítulo 5.0 deste Relatório é apresentado o acompanhamento do atendimento às 
condicionantes estabelecidas pelos órgãos intervenientes no processo de licenciamento 
do empreendimento (ver Anexo 6). Foram avaliadas as condicionantes do IBAMA 
estabelecidas na LI 795/2011 e também aquelas derivadas dos Pareceres e/ou Ofícios da 
FUNAI, IPHAN, DNPM, ICMBio, MS/SVS, INCRA e ITERPA. Ressalta-se que o 
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status de atendimento às condicionantes é o mesmo apresentado no 4º Relatório de 
Monitoramento, não havendo novas informações no 5º RSAP para o período de janeiro 
a março de 2013.  
 
Como se pode observar nos Quadros de acompanhamento do Anexo 6, com situação 
atualizada em dezembro de 2013 (dados obtidos no 5º Relatório Consolidado para o 
IBAMA e nos Pareceres do IBAMA que analisam o 4º RC), na avaliação da NE a maior 
parte das condicionantes específicas da LI às quais cabe atendimento nesta fase 
encontra-se em atendimento (18 condicionantes em atendimento e 5 atendidas).  
 
Já na análise do IBAMA, evidenciada nos Pareceres Técnicos 7244/2013 
COHID/IBAMA e 7802/2013 COHID/IBAMA, de 20/12/2013 (encaminhados à NE em 
23/01/2014), das condicionantes para as quais cabe atendimento nesta fase 
(condicionantes 2.20 e 2.23 são consideradas de “status não pertinente” pelo órgão, e a 
2.22, “não exigível”), 6 são consideradas atendidas, 8 estão em atendimento e 3 são 
consideradas parcialmente atendidas pelo IBAMA nos referidos PTs. 
 
Três condicionantes foram consideradas não atendidas pelo IBAMA (2.10; 2.12 e 2.18). 
 
Conforme já se destacou no relatório passado, houve progresso no atendimento das 
condicionantes em comparação ao status reportado no período anterior. Considerando a 
avaliação do IBAMA, quatro condicionantes que haviam passado a ser consideradas 
pelo órgão como não atendidas, voltaram a ter status de em atendimento, já que, 
segundo observado nos PT, o IBAMA considera que, para as mesmas, suas questões 
orientativas voltaram a ser respeitadas. Ademais, três condicionantes antes consideradas 
parcialmente atendidas ou em atendimento, foram consideradas agora atendidas, 
aumentando o total de 3 para 6.  
 
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada nos Quadros 
de acompanhamento do Anexo 6, resultante das informações de atendimento reportadas 
pela NE no 5º Relatório de Andamento do PBA para o IBAMA e de avaliação do 
especialista da equipe de consultoria socioambiental independente, observa-se que a 
situação permanece a mesma do período anterior, com 6 ações atendidas e 2 em 
atendimento em relação ao total de 8 ações estabelecidas no Ofício 126/PRES-FUNAI. 
Em relação às 13 ações estabelecidas no Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, 10 
ações são consideradas atendidas e 3 em atendimento. Relatou-se o andamento das 
ações no período, inclusive para aquelas já consideradas anteriormente atendidas. 
 
Conforme já informado no relatório anterior, atualmente não existe, dentro do Sistema 
de Gestão Ambiental – SGA da NE, uma sistemática formal para avaliação da 
conformidade legal. O acompanhamento é feito somente por meio da abertura de não 
conformidades identificadas pela empresa ou por órgãos externos. Para suprir essa 
lacuna, o Manual de Auditoria Ambiental (MA NES GABM SGA 003/2011 00) foi 
revisado pela equipe da Ferreira Rocha, porém continua aguardando a aprovação da NE 
para formalização do documento dentro do SGA e disponibilização do texto para o 
Consultor Independente. 
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Para o período de abrangência deste relatório não foram evidenciados registros da 
realização de auditoria interna do SGA e de reunião específica de análise crítica do 
sistema pela alta administração da empresa.  
 
Conforme informado no PGA do 5º RC, faz parte das atividades do Núcleo de Análise 
Crítica - NAC a avaliação do atendimento à legislação, por meio de análises técnicas 
realizadas em campo ou de caráter documental (relatórios, notas técnicas, registros), e 
com base na atualização semestral do arcabouço legal e normativo aplicado ao PBA 
conduzida pela Assessoria Jurídica da empresa gestora.  
 
A realização de auditorias também é parte das ações do NAC. Para o período de 
abrangência deste relatório não foram evidenciados registros de realização de auditoria 
do SGA.  
 
Ainda em relação ao NAC, havia recomendação de elaboração de um Plano de Trabalho 
que evidenciasse as atividades previstas para o núcleo e os prazos de execução das 
mesmas, porém esse Plano de Trabalho não foi elaborado. Segundo informado durante 
reuniões com a equipe da Ferreira Rocha e NE, no próximo RSAP será apresentado um 
Padrão de Sistema com o detalhamento das atividades executadas por esse grupo. 
 
No que diz respeito à gestão de obtenção e renovação de licenças, autorizações e 
portarias e do atendimento às suas condicionantes, conforme evidenciado na missão 
passada, a sistemática adotada é o Sistema de Alerta do SGP, que produz mensagens 
automáticas de alerta às partes interessadas. Esse sistema é alimentado pela NE, com 
subsídio da FR.  
 
O SGP controla licenças e autorizações. As condicionantes das mesmas, no entanto, são 
controladas pelo Sistema de Alerta do SGP apenas se estão atreladas a um prazo de 
atendimento. Se a verificação de atendimento é apenas em relação ao conteúdo, o 
controle não é feito pelo Sistema de Alerta, e sim por meio de uma Planilha de Controle 
de Ofícios elaborada e atualizada pela FR, que divulga os resultados semanalmente para 
os colaboradores da NE. 
 
Além disso, o Grupo de Trabalho (GT) Matriz de Licenças, formado por representantes 
da NE (Superintendências e Gerências), empresas gestora e coordenadoras, reúne-se 
semanalmente para discutir e atualizar a Matriz de Licenças Ambientais, com ênfase 
para as licenças e autorizações voltadas para viabilizar a implantação das obras do 
entorno (OE). Essa Matriz é de controle interno, não sendo incorporada ao SGP. O 
controle da matriz (planilha excel) é feito pela equipe da Superintendência de 
Socioeconomia, juntamente com a empresa coordenadora dos Programas do Meio 
Socioeconômico.  
 
Não há, no 5º RSAP, informações sobre o controle de licenças, autorizações e portarias 
obtidas ou renovadas pela NE no período. 
 
Em relação ao controle de licenças do CCBM, o 5º RSAP informa que o consórcio 
verifica a necessidade de licenciamento para estruturas e atividades sob sua 
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responsabilidade, e que não estão contempladas na LI, por meio do PS CCBM 220 06 – 
Licenciamento Ambiental e Identificação dos Riscos de Responsabilidade Ambiental 
Solidária. Esse PS também orienta o controle de prazos de validade das licenças, que é 
feito através das planilhas de controle da validade das licenças e planilha de 
levantamento de necessidade de licenças acessórias.  
 
Os requisitos legais relacionados ao empreendimento são levantados pelo CCBM por 
meio do Sistema CAL, que permite o acompanhamento da obtenção, renovação e 
atendimento às condicionantes de licenças, autorizações e portarias. Os indicadores de 
performance desse Sistema CAL são acompanhados nos Relatórios Mensais de 
QMSSRS. São eles: Preenchimento do Sistema CAL (se refere à definição de ações 
para o cumprimento dos requisitos legais de meio ambiente, saúde, segurança e 
responsabilidade Social) e Atendimento aos Requisitos Legais (CAL).   
 
O 5º RSAP traz o levantamento desses indicadores para o período de janeiro a março de 
2014. Observa-se que o indicador de Preenchimento do Sistema CAL foi constante, 
sendo de 99,0%, 97,1% e 98,1% para os três meses, mas abaixo da meta, que é de 
100%. O resultado ruim, no entanto, é observado em relação ao outro indicador, o de 
atendimento aos requisitos legais. Neste caso, os valores foram de 75,7%, 74,3% e 
57,9%, o que representa um desvio de 30% em relação à meta, que também é de 100%. 
 
Segundo informado no 5º RSAP, para melhorar o desempenho, principalmente do 
indicador de atendimento aos requisitos legais, será realizado treinamento com os 
responsáveis pelo monitoramento da planilha CAL em abril de 2014 e, será realizada 
visita de quatro consultores jurídicos da empresa IUS Natura no mês de maio/14, com o 
objetivo de realizar nova avaliação do sistema e sanar dúvidas. Será também elaborado 
um plano de ação para atendimento aos requisitos legais. No período anterior o 
indicador também esteve abaixo da meta, tendo-se informado na ocasião que seria 
elaborado um Plano de Ação para isso. Recomenda-se que o 6º RSAP evidencie a 
elaboração do Plano de Ação para correção das falhas deste primeiro trimestre de 2014 
em relação ao atendimento aos requisitos legais. 
 
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, no Capítulo 5.0 avalia-se 
também a situação das multas e autos de infração recebidos pela NE e pelo CCBM no 
período.  
 
A NE recebeu dois autos de infração no período, ambos emitidos pelo IBAMA-PA, 
relacionados ao transporte de um total de cerca de 60.000 m3 de madeira em tora em 
desacordo com a licença válida (Documento de Origem Florestal - DOF).  
 
Em relação ao CCBM, este recebeu 66 autos de infração resultantes de fiscalização de 
equipe especializada do Ministério do Trabalho. Na vistoria anterior (novembro/2013) 
haviam sido lavrados 149 autos. 
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PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
 
Sistema de Gestão da NE 
 
Conforme já descrito nos relatórios anteriores, no âmbito do Projeto Básico Ambiental 
(PBA) existem dois Planos de Gestão principais para os aspectos ambientais e de saúde 
e segurança, que são o 2. Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o 3. Plano Ambiental de 
Construção (PAC).  
 
Além do PGA e do PAC, a NE estruturou um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para 
melhoria contínua de sua gestão sobre as questões sociais e ambientais. Até a missão 
passada, a NE havia decidido manter separadas a gestão de meio ambiente, que é tratada 
no âmbito do SGA, e a gestão das questões de saúde e segurança do trabalho, que são 
tratadas por meio de sistemáticas isoladas, não pertencentes a uma estrutura formal de 
gestão, e, por conseguinte, não documentadas (até o 4º RSAP haviam sido emitidas 4 
minutas do Plano de SST, ou equivalente). Nesta última missão, verificou-se que a NE 
definiu que os sistemas de gestão ambiental e de SST serão unificados. Portanto, o 
próximo RSAP deverá trazer cópia revisada do Manual de Gestão, com a inclusão das 
questões de SST. 
 
No que diz respeito ao PGA, as ações ocorridas no período foram descritas em detalhe 
no Quadro 6.0.b, no Anexo 7.  
 
Quanto ao SGA, os procedimentos elaborados, revisados e aprovados no período foram 
descritos na Seção 3.1 deste Relatório, utilizando as informações do 5º RSAP e de 
conference call realizada entre a consultoria independente, a NE e a Ferreira Rocha 
(empresa gestora) em 16/05/2014, que tratou também do avanço do SIG-A e das 
atividades do NAC.  
 
Foi apresentado o Manual de Gestão do SGA aprovado pela NE, que descreve a 
estrutura do sistema aplicável à UHE Belo Monte. As diretrizes estabelecidas nesse 
manual aplicam-se à estrutura organizacional da Norte Energia e às empresas 
contratadas para coordenar e executar os Planos, Programas e Projetos do Projeto 
Básico Ambiental (PBA) do empreendimento. 
 
No que se refere à sistemática de avaliação contínua do SGA em implementação pela 
NE, não foram apresentadas evidencias da realização de auditorias internas do SGA e de 
reuniões específicas para análise crítica do sistema pela alta administração da empresa. 
 
Como parte do atendimento às recomendações do consultor independente, foi 
apresentado o Manual de Gestão do SGA aprovado pela NE, que descreve a estrutura do 
sistema aplicável à UHE Belo Monte. As diretrizes estabelecidas nesse manual aplicam-
se à estrutura organizacional da Norte Energia e às empresas contratadas para coordenar 
e executar os Planos, Programas e Projetos do Projeto Básico Ambiental (PBA) do 
empreendimento. 
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No que se refere à sistemática de avaliação contínua do SGA em implementação pela 
NE, não foram apresentadas evidências da realização de auditorias internas do SGA e de 
reuniões específicas para análise crítica do sistema pela alta administração da empresa. 
O atendimento a essas recomendações será apontado no próximo RSAP. 
 
 
Outra questão refere-se à necessidade de melhorar o reporte das atividades de 
implementação do SGA no RSAP, pois são realizadas muitas ações não mencionadas no 
relatório. Neste contexto, recomenda-se que a NE reestruture a Seção 2.3.1. Sistema de 
Gestão da Norte Energia do relatório para detalhar as ações realizadas no período, 
incluindo item específico de análise crítica relacionada ao grau de implementação do 
sistema e os próximos passos que serão adotados para garantia da efetiva gestão por 
parte da Norte Energia.  
 
Em relação ao avanço do SIG-A no período, verificou-se, com base em informações 
obtidas no 5º RSAP e na conference call realizada no dia 16/05 com a NE e FR, que foi 
elaborado o Padrão de Sistema “PS Envio do BDB via SGP e Consulta ao GeoExplo 
R00”, que detalha a metodologia de encaminhamento e validação dos bancos de dados 
brutos via SGP, até sua efetiva inserção no GeoExplo pela equipe do SIG-A. 
 
A inserção desses dados no SGP permitirá que o SIG-A atue de fato como ferramenta 
de interação entre programas e projetos do PBA, conforme requer o PD 01, permitindo 
que as executoras acessem os dados de programas e projetos de outras executoras. 
Atualmente esse acesso ocorre por meio do envio, por email, das planilhas de dados de 
uma executora para outra que o solicitou. Espera-se que o 6º RSAP traga evidências 
e/ou informações sobre a implementação do PS Envio do BDB via SGP e Consulta ao 
GeoExplo R00.  
 
Segundo informado e já comentado no relatório anterior, o SIG-A está mais focado nos 
dados dos Programas e Projetos dos Meios Físico e Biótico, mas as áreas de 
socioeconomia, como o fundiário, por exemplo, fazem seus próprios bancos de dados 
usando softwares semelhantes ao Geoexplo. 
 
No que diz respeito ao PAC, que é o Plano do PBA executado pelo CCBM, cabe 
ressaltar os Programas de Controle Ambiental Intrínseco – PCAI, de Recuperação de 
Áreas Degradadas - PRAD, e o de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho e seus dois Projetos (i) Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho, e ii) Projeto de Segurança e Alerta), cujos resultados estão 
apresentados no Capítulo 4.0 deste Relatório. O PAC inclui ainda os Programas de 
Capacitação de Mão de Obra, de Educação Ambiental e de Desmobilização de Mão de 
Obra, cujos resultados no período são apresentados no Capítulo 3.0, os quais 
apresentam andamento compatível como cronograma do PBA e atendem aos seus 
objetivos.  
 
O programa previsto no PAC que trata de Saúde e Segurança do Trabalho contempla, 
em sua maior parte, o atendimento aos requisitos legais brasileiros estabelecidos de 
saúde e segurança no trabalho pela Portaria 3214 de 1978 e o conjunto de Normas 
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Regulamentadoras (NR). Esse programa está dividido em: i) Projeto de Controle 
Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto de Segurança e 
Alerta, conforme já exposto e detalhado anteriormente no Capítulo 4.0.  
 
As contratações conduzidas pela Norte Energia estão estruturadas de modo que a 
execução dos Programas de Saúde e Segurança e das ações do Projeto de Segurança e 
Alerta seja de responsabilidade direta de suas empresas contratadas, ficando sob sua 
responsabilidade apenas a supervisão e coordenação do nível de aderência a esses 
projetos. A supervisão fica a cargo da EPBM e a coordenação, da BIOCEV. 
 
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico 
Belo Monte continua apresentando conformidade parcial com a legislação brasileira e 
com o Plano de Ação Socioambiental do Contrato de Financiamento (ver Capítulo 7.0) 
estabelecido na etapa de Due Diligence, o qual objetivou cobrir todos os hiatos 
identificados com relação os Padrões de Desempenho 1, 2 e 4 do IFC. As lacunas 
identificadas resultam em recomendações a serem sanadas pelo empreendedor e suas 
contratadas, conforme a identificação. 
 
A NE definiu e segue rotinas de fiscalização das obras baseadas na verificação do 
atendimento da legislação. Ainda não formalizou a metodologia para que isso ocorra, 
embora já a pratique. Como meio para medição de seu desempenho, definiu indicadores 
e limites/metas de treinamento e de frequência de acidentes com e sem afastamento, 
mas não de desempenho ou algum outro indicador preventivo.  
 
A fiscalização de SST das obras é realizada por duas equipes: (i) Obra Principal (OP), o 
que inclui a montadora e o Sistema de Transposição de Embarcações (STE); e, (ii) 
Obras do Entorno (OE), empresas executoras dos programas do PBA e pelas atividades 
que ocorrem no Centro de Educação Ambiental (CEA). A equipe das OEs, além de 
supervisionar os aspectos de SST, também é responsável pela supervisão ambiental nas 
OEs. As atividades de supressão vegetal na área dos reservatórios também é foco de 
gestão pela equipe de SST da NE; porém, a supervisão fica a cargo da empresa STCP. 
Até o momento não houve qualquer reporte do desempenho das empresas executoras, 
que atuam desde dezembro/2013. 
 
A ausência de documento para consolidação e formalização da metodologia de 
cumprimento da legislação e de supervisão de suas contratadas não permite avaliar com 
maior profundidade a eficácia ou a melhoria contínua desse processo. Inclusive, não foi 
apresentada até o presente momento nenhuma auditoria interna que avalie a eficácia 
dessa metodologia. 
 
Em relação à estrutura organizacional da NE, ocorreu alteração no período. A equipe de 
SSTMA – OEs foi relocada para a Diretoria de Gestão, com o objetivo de garantir 
integração de suas ações com aquelas desenvolvidas pela Equipe de SST – OP. Assim, 
o Coordenador de SSTMA também passou a responder pela atuação das atividades da 
NE nas OP. Meio ambiente nas OP continua sob responsabilidade da Diretoria 
Socioambiental. 
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Em relação a SST, ocorreu também o início das atividades de Técnicos de Segurança do 
Trabalho pela EPBM para supervisão das atividades noturnas e durante finais de semana 
e feriados. No período surgiram os primeiros resultados da atuação da Enfermeira do 
Trabalho contratada pela EPBM para supervisionar as questões relacionadas à Saúde 
Ocupacional.  
 
Está previsto para o próximo período o ingresso de mais um Técnico de Segurança do 
Trabalho para supervisão das atividades de montagem, o que proporcionará a 
permanência de um técnico em cada sítio (Belo Monte e Pimental). Até a missão de 
monitoramento um mesmo profissional se dividia entre os dois locais. 
 
Na reunião inicial da missão de monitoramento, o Coordenador de SST apresentou parte 
da proposta que deverá fazer à sua Superintendência até o final de maior de 2014. Essa 
proposta incluirá aumento da equipe interna da NE para acompanhamento das obras 
indígenas (OEs), que deverão ser antecipadas, e outros para apoio de 
gestão/administração; aumento da equipe da EPBM para supervisão das obras de 
construção das Subestações e Linhas de Transmissão, outro profissional para servir 
como “volante” (apoio nas áreas consideradas críticas), e mais um técnico para atuação 
no Sítio Belo Monte. Estuda-se também o aumento do escopo de atividades da BIOCEV 
para auxiliar na elaboração de relatórios e nas questões de SST do Sistema de Gestão. 
 
Em relação ao desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho, a maior parte dos 
indicadores de gestão definidos pela NE fechou o período dentro dos limites e metas 
estabelecidos. Os resultados de desempenho encontram-se discutidos em detalhe no 
Capítulo 4.0.  
 
Sistema de Gestão do CCBM 
 
O CCBM possui um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional que, de modo 
geral, está alinhado com os requisitos da Norma OSHAS 18001, contemplando vários 
documentos relacionados ao controle dos perigos de saúde e segurança do trabalho. 
Esse sistema é submetido a auditoria trimestral de conformidade legal realizada pela 
NE, BIOCEV e EPBM, além da supervisão rotineira de campo e de documentos pelas 
mesmas equipes. A auditoria realizada tem uma vertente muito forte na comprovação do 
atendimento de requisitos legais no conjunto de controles operacionais, e não 
necessariamente na gestão que garante o planejamento desses controles e, 
posteriormente, no monitoramento e análise crítica dos dados coletados. Essa lacuna 
deverá ser preenchida pela definição da rotina no Manual de Gestão da NE. 
 
Conforme discutido em detalhes no Capítulo 4.0, o Sistema de Gestão Integrado (SGI) 
do CCBM possui um leque de ferramentas que garantem um planejamento adequado às 
necessidades e aos riscos de SST inerentes às suas atividades; recursos humanos e 
materiais para executar os controles previstos; mecanismos para medição e 
monitoramento do desempenho; e ações de melhoria contínua. 
 
O grau de implantação dos procedimentos do SGI do CCBM, principalmente no que se 
refere aos dados relacionados ao controle operacional dos aspectos ambientais, de saúde 
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e segurança do trabalho, pôde ser evidenciado por meio da análise dos registros 
apresentados no 5º RSAP.  
 
O CCBM comprovou que estabeleceu e implementou, no período, melhorias 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 5º RSAP, somadas às coletadas em campo 
durante a missão de monitoramento, dão base para a afirmativa de que a gestão 
implantada atende às exigências dos Princípios do Equador, bem como aos Padrões de 
Desempenho 1, 2 e 4 do IFC e suas Diretrizes Gerais de EHS, não havendo riscos ao 
empreendimento que não estejam sendo adequadamente gerenciados pelo CCBM.  
 
De fato, existem diversos Autos de Infração lavrados pelo Ministério do Trabalho; 
porém, em função da magnitude e complexidade da obra, na maior parte os motivos são 
pontuais (não frequentes) e não críticos (que pudessem causar embargos). Constatou-se 
também a diminuição do registro de Autos de Infração, passando de 149 para apenas 66. 
O 5º RSAP não trouxe a relação ou o status de acompanhamento desses autos. 
 
No caso da OP (CCBM), os indicadores de SST demonstram que o Sistema de Gestão 
de SST e das Condições de Trabalho é adequado e cobre a maior parte dos perigos; 
porém, o resultado da supervisão demonstra a existência de algumas possibilidades de 
melhoria, muitas delas discutidas ao longo da Seção 4.3.  
 
Compete à NE, nesse contexto, finalizar a estruturação de sua gestão em SST com a 
efetiva implantação do já enfatizado plano de trabalho, para que sejam definidas bases e 
metas de desempenho e, com isso, viabilizar o confronto do desempenho (supervisão) 
com o esperado (plano). Com base na análise desses dois processos, será possível 
determinar ações corretivas e preventivas para melhoria contínua de sua gestão. 
 
Sistema de Gestão das Montadoras 
 
Em função do pequeno escopo contratual mantido com a LOCASERVICE, a NE não 
exigiu ou realizou auditorias para garantir o atendimento dos principais requisitos 
legais, pautando-se apenas na supervisão de SST executada pela EPBM. O resultado 
dessa verificação sempre foi motivo de preocupação, o que determinou o acionamento 
da Superintendência de Obras para interceder no assunto. 
 
Com o recente ingresso das montadoras dos Sítios Belo Monte e Pimental, a situação 
torna-se altamente crítica, pois a EPBM aumentará somente um profissional para cobrir 
as atividades das mesmas.  
 
A inspeção de monitoramento permitiu avaliar os primeiros passos da implantação do 
Sistema de Gestão do CMBM (Sítio Belo Monte). Nesta oportunidade foi possível 
constatar que a equipe de QMSS está sendo mobilizada; porém, ainda é insuficiente 
para a carga de trabalho inicial (elaboração e implantação do Sistema de Gestão, além 
da implantação e acompanhamento dos Controles Operacionais em campo).  
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Com relação à Montadora Andritz (Sítio Pimental), devido à paralisação que ocorreu no 
dia de visita ao sítio, não foi possível acompanhar seus trabalhos iniciais para 
mobilização, o que deverá ocorrer na próxima missão de monitoramento. 
 
Supervisão Ambiental e de Saúde e Segurança da NE - OP 
 
Conforme mencionado no Capítulo 4.0, a BIOCEV, contratada como coordenadora do 
PAC, vem executando a supervisão ambiental das OP, com a verificação em campo o 
cumprimento do PCAI e do PRAD pelo CCBM.  
 
A BIOCEV utiliza o SIG-BIO, sistema de informações geográficas por meio do qual 
são registrados, em mapas, os desvios (ROs e NCs) abertos em campo, com 
informações sobre status (concluído, vencido, aguardando evidência ou pendência a 
vencer), localização, e atividade/processo em que o mesmo foi verificado. O 
desenvolvimento dessa ferramenta vem de encontro a uma das ações do Plano de Ação, 
que requeria a execução da supervisão através do sistema de pontos de controle. 
 
Atendendo também a recomendação da consultoria independente, a BIOCEV gerou, 
para o período, um relatório de Análise Crítica da Gestão dos Registros de Desvios – 
Balanço dos RD’S, onde faz um balanço dos números resultantes da gestão dos desvios 
registrados para o PCAI e para o PRAD. Neste relatório, a BIOCEV aponta os seguintes 
resultados: 
 
• Status dos registros de desvios: 

− Concluídos: 70% dos desvios do PCAI e 33% dos desvios do PRAD  
− Vencidos: 17% dos desvios do PCAI e 29% dos desvios do PRAD 
− Aguardando evidências: 4% dos desvios do PCAI e 2% dos desvios do PRAD 
− Com pendência a vencer: 9% dos desvios do PCAI e 36% dos desvios do PRAD 

• No PCAI, a incidência de desvios com menor intensidade e tempo de solução – 
ROs - é predominante. 

• No PRAD, a incidência de desvios com intensidade e/ou tempo de solução maior – 
NC - é praticamente igual à dos ROs, sendo apenas 2% superior. 

• A maior quantidade de ROs relacionados ao PCAI ocorre no Sítio Pimental (38%), 
seguido do Canteiro Canal de Derivação (29%) e do Sítio Belo Monte (23%). 

• A maior quantidade de ROs relacionados ao PRAD ocorre no Canteiro Canal de 
Derivação (44%), seguido do Sítio Belo Monte (40%). 

• A maior quantidade de NCs relacionadas ao PCAI ocorre no Sítio Belo Monte 
(40%), seguido do Canteiro Canal de Derivação e do Sítio Belo Monte (ambos com 
20%). 

• A maior quantidade de NCs relacionadas ao PRAD ocorre também no Canteiro 
Canal de Derivação (43%), seguido do Sítio Belo Monte (36%). 

• A maior parte dos desvios do PCAI está relacionada a processos erosivos (79%), e 
na sequência estão os efluentes (45%). 

• Quanto aos desvios relacionados ao PRAD, o Sítio Belo Monte e o Canteiro Canal 
de Derivação apresentam a maior número de registros vencidos ou com pendências 



 

 

 

 

                                172 

 

a vencer, mostrando que há necessidade de maior atenção para atendimento aos 
prazos estipulados nos registros de desvios e efetivação de medidas corretivas. 

• Quanto aos desvios relacionados ao PCAI, o Sítio Belo Monte, o Canteiro Canal de 
Derivação e o Sítio Pimental apresentam desvios vencidos. No entanto, os 
resultados mostram o alinhamento contínuo que vem sendo realizado entre a 
Coordenadora e a Executora, uma vez que é possível observar avanços na 
conclusão de desvios nesses locais. 

 
Prossegue a prática de registro do desvio em campo, com a assinatura no ato pelo 
profissional do CCBM que acompanha a vistoria. Dessa forma, o CCBM já inicia de 
imediato a implementação de ações para correção de desvios constatados, não havendo 
necessidade de aguardar a inserção do registro no sistema de gestão da BIOCEV para 
posterior conhecimento.  
 
Após inserção do desvio no seu sistema de gestão, a BIOCEV acompanha as ações para 
correção dos mesmos em inspeções. A comprovação da conclusão do desvio ocorre 
através de envio, pelo CCBM, de RAF (Relatórios de Acompanhamento Fotográfico), 
no caso dos ROs, e de Planos de Ação, no caso das NCs. 
 
Conforme já avaliado no relatório anterior, o registro da NC e assinatura do CCBM em 
campo já agilizou o fluxo de NCs, mas que este poderia ser ainda melhorado se o 
consórcio tivesse acesso ao SGP da NE, podendo incluir o Plano de Ação diretamente 
no sistema. Conforme informado pela NE em conference call realizada em 16/05, a 
permissão de acesso para o CCBM ao SGP deverá se viabilizar até final de maio de 
2014. Recomenda-se que isso seja evidenciado no próximo RSAP. 
 
Na missão passada a consultoria independente também havia recomendado que fossem 
incrementados os esforços para o completo atendimento das ocorrências negativas 
dentro dos prazos especificados nos respectivos documentos, ou seja, que fossem 
priorizadas e agilizadas as medidas corretivas e/ou a implantação dos planos de ação 
propostos pelo CCBM. Avaliando os números do relatório de Análise Crítica da Gestão 
dos Registros de Desvios – Balanço dos RD’S elaborado pela BIOCEV, observa-se que 
as pendências em relação aos desvios do PCAI já estão melhor equacionadas, estando a 
maior parte (70%) dos desvios concluídos. O mesmo não se pode dizer em relação ao 
PRAD, que apresenta apenas 33% dos desvios concluídos, ao passo que 29% 
encontram-se vencidos e 36% com pendências a vencer. Os dados mostrados abaixo, 
obtidos das planilhas de controle de RDs encaminhadas no 5º RSAP, refletem isso. 
Recomenda-se que o alinhamento contínuo entre a BIOCEV e o CCBM no sentido de 
agilizar o equacionamento de pendências do PCAI, como apontado pela coordenadora 
no seu relatório de análise crítica da gestão de desvios, estenda-se também para o 
PRAD. 
 
Seguem dados das planilhas de controle de desvios encaminhadas no 5º RSAP, com 
datas de atualização em 10/03 e em 08/04:  
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Status dos desvios do PCAI em 10/03: 
• De 20 NCs (NC 3100001-2014 a 3100020-2014), 4 estavam concluídas, 3 

aguardando providências, uma sem status, e 12 vencidas.  
• De 24 ROs (RO 3100001-2014 a 3100024-2014), 6 estavam concluídos, 9 

aguardando providências, e 9 vencidos. 
 
Status dos desvios do PRAD em 10/03: 
• De 7 NC (NC 3200001-2014 a 3200007-2014), 1 estava concluída e 6 vencidas.  
• Dos 10 ROs (RO 3200001-2014 a 3100007-2014, 3200009-2014, 3200010-2014 e 

3200014-2014), 4 estavam aguardando providências e 6 vencidos. 
 
Status dos desvios do PCAI em 08/04: 
• De 11 NC (NC 3100001-2014, 3100002-2014, 3100007-2014, 3100010-2014, 

3100011-2014, 3100015-2014, 3100018-2014 a 3100021-2014 e 3100024-2014), 5 
estavam concluídas, 2 aguardando providências, e 4 vencidas.  

• De 11 ROs (RO 3100002-2014, 3100008-2014, 3100013-2014, 3100017-2014, 
3100020-2014, 3100024-2014, 3100027-2014, 3100032-2014, 3100036-2014, 
3100038-2014, 3100040-2014), 7 estavam concluídas e 3 vencidas. 

 
Status dos desvios do PRAD em 08/04: 
• De 25 NCs (NC 3200001-2014 a 3200005-2014, 32100007-2014 a 3200014-2014, 

3200018-2014 a 3200028-2014), 4 estavam concluídas, 9 vencidas e 12 com 
pendências a vencer.  

• De 23 ROs (RO 3200001-2014 a 3200003-2014, 32100005-2014, 3200009-2014 a 
3200026-2014, 3200030-2014), 9 estavam concluídos, 7 vencidos e 7 com 
pendências a vencer.  

 
Em relação a Saúde e Segurança do Trabalho (SST), no período contemplado por este 
Relatório a supervisão da Obra Principal (CCBM e Locaservice) continuou a cargo da 
Engenharia do Proprietário de Belo Monte (EPBM), contando com a Coordenação da 
BIOCEV. A metodologia dessa supervisão foca na identificação de conformidade e os 
casos não conformes são registrados como pendência para serem tratados pelas 
contratadas (ROs, TNs e RNCs). A metodologia adotada pela BIOCEV baseia-se nos 
mesmos princípios. A partir do registro, existe um acompanhamento do fechamento das 
pendências, inclusive com a orientação de se adotar análise de abrangência entre os 
sítios. A maior parte do esforço de coordenação e supervisão ainda é reativa, ou seja, 
baseia-se na inspeção de campo e em documentos para monitorar o desempenho das 
contratadas. Não existiram evidências, até o presente momento, de atuação no 
planejamento dessas contratadas. Algo que se aproxima disso são as reuniões 
quinzenais; porém, o foco é a análise, o tratamento e o fechamento das pendências 
identificadas. 
 
Conforme exposto durante a missão de monitoramento, a coordenadora aplicou cerca de 
30 Listas de Verificação em diversos temas com o objetivo de contemplar áreas não 
supervisionadas pela EPBM; porém, sempre com foco nos projetos de SST do PAC. 
Essa estratégia faz mais sentido para o contexto do Projeto 3.4.2 – Segurança e Alerta, 
que mantém relação estreita com a comunidade do entorno. A partir disso, a BIOCEV 
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poderia, por exemplo, acompanhar e/ou avaliar os dados coletados pela EPBM da OP 
para extrair suas conclusões para o Projeto 3.4.1 – Projeto de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional e Segurança do Trabalho e redirecionar seu esforço na geração de suas 
próprias avaliações do projeto de segurança e alerta. A NE deve avaliar a estratégia 
adotada para divisão de atividades entre BIOCEV e EPBM, de modo a potencializar 
seus esforços. 
 
Os trabalhos de Coordenação deverão subsidiar a análise crítica dos dados de supervisão 
e definir, em conjunto com a NE, medidas preventivas e ações corretivas de modo a 
garantir o desempenho dos processos de monitoramento, além de possibilitar a análise 
crítica pela Alta Direção dos dados do monitoramento, para também adotar medidas 
necessárias e apropriadas para garantir que o objetivo de sua política de gestão. 
 
No âmbito da OP, as atividades de supervisão continuam focadas no consórcio 
construtor e montadoras. Em breve, a depender da decisão da Superintendência e 
Diretoria de Gestão, as atividades de construção das Subestações e Linhas de 
Transmissão deverão ser incluídas no conjunto de verificação. Nesse cenário ainda não 
é contemplada a operação do Sistema de Transposição de Embarcações (STE), 
atualmente com acompanhamento secundário (através de relatório e inspeção 
ocasionais, porém não planejadas). Cabe destacar que o STE é o primeiro sistema 
definitivo da fase de Operação. 
 
A BIOCEV e a EPBM participam e apoiam as auditorias de conformidade legal 
realizadas no CCBM e que em breve deverão ser realizadas também nas montadoras. A 
programação de 2014 foi apresentada, constando quatro auditorias para o CCBM.  
 
Estava prevista para março/2014 a implantação do SGP (Sistema de Gerenciamento de 
Documento) para gestão das não conformidades. Entretanto, esse treinamento foi 
substituído por um trabalho de revisão do fluxo, que resultará na adequação do sistema 
para atender as questões de SST. Assim, a implantação do SGP foi postergada para 
junho/2014, o que deverá ser reportado no próximo RSAP. Atualmente ele já é utilizado 
para tramitação e análise de documentos. 
 
A interação e os limites de responsabilidade entre montadoras e consórcio construtor 
deverão ser foco das próximas missões de monitoramento, a fim de traduzir os reais 
resultados dessa aproximação. 
 
Supervisão Ambiental e de Saúde e Segurança da NE - OEs 
 
Conforme já mencionado, a NE iniciou em setembro/2013 a supervisão de saúde, 
segurança do trabalho e meio ambiente para as Obras do Entorno (OEs), visando a 
assegurar o cumprimento dos Programas de SST exigidos por Lei, assim como os 
demais requisitos contratuais.  
 
Em relação a Meio ambiente, conforme disposto na Seção 4.2.1.3, as inspeções 
continuam sendo realizadas pelos Técnicos de campo através da aplicação de Listas de 
Verificação, que incluem questões específicas de Meio Ambiente, enquanto a Analista 
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Ambiental suporta todas as atividades e auxilia na gestão ambiental de todas as 
contratadas. 
 
Informações do desempenho das 22 contratadas no período, com base nas inspeções da 
equipe SSTMA-OE, foram encaminhadas, não ainda através do Relatório Gerencial 
Mensal para as Obras do Entorno (RGM-OE), que se pretende emitir e para o qual já há 
estrutura definida, mas sim por meio de relatórios de inspeções mensais e relatórios 
estatísticos. 
 
Os resultados mostram que o fechamento dos desvios registrados pela equipe é ainda 
bastante moroso, sendo alto o número de pendências em andamento e fora do prazo. 
Observou-se, no entanto, uma leve melhora no decorrer do período, aumentando a 
porcentagem de desvios fechados no decorrer dos meses, e também de desvios em 
andamento. Houve redução da porcentagem de desvios fora do prazo. 
 
Periodicamente, a Analista de Meio Ambiente e o Técnico de Segurança do Trabalho 
realizam reuniões com as contratadas, de modo a acompanhar os assuntos pendentes, 
bem como inserir novas situações ou decisões que mereçam destaque. 
 
Em relação a SST, a análise feita por esta consultoria encontra-se na Seção 4.3.4. Dois 
aspectos possuem fundamental importância nesse cenário: i) se antes a preocupação 
decorria da ausência de supervisão, agora ela decorre do resultado dessa supervisão, 
demonstrando diversas pendências contratuais e legais em relação à saúde, segurança do 
trabalho e meio ambiente; e, ii) o dimensionamento da Equipe de SSTMA-OE não é 
compatível com a quantidade de tarefas definidas na “Matriz de Atribuições e 
Responsabilidades”, dispersão geográfica das obras e baixa cultura de SSTMA das 
empresas, mesmo algumas consideradas de médio porte. Para esta última ressalva, o 
Coordenador de SST/MA deverá apresentar ainda no mês de maio/2014 proposta para 
ampliação de sua equipe, incluindo profissionais para auxiliar na elaboração de 
relatório, análise de documentos, aumento da abrangência de supervisão das OEs e 
outras modificações necessárias ao pleno acompanhamento da gestão de SSTMA. 
 
A inspeção de campo realizada em maio em algumas frentes de trabalho e canteiros 
possibilitou a constatação de melhoria de alguns desvios antes comumente identificados 
nessas empresas. Percebeu-se, por exemplo, melhoria na manutenção de registros e 
atuação da equipe de segurança da CCB, bem como da equipe de segurança da SA 
Paulista. 
 
A maior parte das empresas e do pessoal contratado para executar as OEs é local, de 
baixo nível de capacitação gerencial (pequenas obras) e pequena cultura ambiental e de 
SST. A vistoria amostral já foi suficiente para evidenciar que a supervisão de SST por 
parte da NE continua evoluindo. Já as questões ambientais ainda se encontram 
fragilizadas pela estratégia adotada pela NE ao manter apenas um profissional 
especialista dedicado a tais questões, apesar do imenso esforço da equipe em mapear 
desvios e propor correções para as empresas. Duas das empresas inspecionadas em 
maio/2014 (SA Paulista e CCB) demonstraram ter contratado profissionais dedicados às 
questões ambientais. 
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Até o fechamento deste Relatório, o Relatório Gerencial Mensal das Obras do Entorno 
(RGM-OE), documento onde supostamente deverão constar as informações de 
desempenho desse conjunto de obras, não foi produzido para possibilitar análise sobre o 
desempenho das OEs. Entretanto, foi possível verificar que alguns dos desvios 
apontados durante a inspeção já haviam sido registrados pela equipe da NE, e que os 
mesmos já estavam sendo tratados/acompanhados. 
 
É imprescindível que no próximo período se possa evidenciar o início da emissão dos 
Relatórios Gerencial Mensal das Obras do Entorno - RGM-OE, e que o mesmo 
contenha uma análise crítica dos resultados obtidos nas inspeções da equipe das OE, e 
as medidas adotadas pela mesma para melhora da performance das construtoras que 
realizam as OE. Essas medidas deverão garantir a melhoria de gestão e controles 
operacionais, evitando assim riscos para o empreendimento. 
 
Gestão da mão de obra 
 
Em relação a treinamentos na área de meio ambiente, o 5º RSAP continua não 
informando os realizados pela NE no período de monitoramento coberto por este 
relatório.  
 
Em reunião realizada com o Coordenador de Gestão de Pessoas da NE na missão 
passada, o mesmo foi questionado sobre a sistemática utilizada pela NE para 
levantamento da necessidade de treinamento dos seus funcionários. A resposta foi que 
os treinamentos ocorrem por demanda das áreas. Não existe uma matriz de 
treinamentos. São realizados apenas os treinamentos que são exigidos por lei. Esses 
treinamentos, no entanto, não são reportados nos RSAPs. 
 
Os treinamentos por demanda são uma sistemática válida, desde que se demonstre que 
está funcionando. Além disso, a representante da Ferreira Rocha que participa do 
desenvolvimento e atualização do SGA da NE, também presente na referida reunião, 
verificou que esse sistema por demanda que está sendo aplicado pela NE contraria a 
sistemática estabelecida no SGA (MA-NES-GABM-SGA-002/2011 – Treinamento, 
conscientização e competência voltado ao sistema de gestão ambiental). Segundo a 
Ferreira Rocha, essa sistemática seria revisada para adequá-la às práticas utilizadas pela 
área de Recursos Humanos. Tal revisão da sistemática não foi evidenciada no 5º RSAP. 
Da mesma for 
 
Além dois dados de treinamentos ocorridos no período, o RSAP deve incluir também o 
levantamento das necessidades de treinamento (LNT) a ser realizado no próximo 
período. O reporte dos treinamentos ministrados em cada período aos funcionários da 
NE e de suas subcontratadas (com exceção do CCBM) deverá ser feito em Seção 
específica a ser incorporada aos RSAP. 
 
Em relação ao CCBM, este informou ter reorganizado o setor de treinamentos de modo 
que sua gestão fosse unificada. Um dos grandes motivadores foi o fato que a maior 
parte dos acidentes ocorre com funcionários com até 3 meses de experiências, o que 
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mantém relação direta com a eficácia do setor de treinamento. Conforme discutido na 
Seção 6.3.2.2, apresentou os macro-temas de treinamentos, a quantidade de horas-
homem de treinamento e a quantidade de funcionários, o que possibilita uma análise 
mais profunda entre a pertinência de temas e os principais desvios. Assim, ficou 
evidente que o CCBM tem identificado seus principais pontos críticos e determinando 
ações para corrigi-los ou melhorá-los, embora não haja mecanismos formais para tanto 
como, por exemplo, o tratamento através de não-conformidades onde as causas 
poderiam ser adequadamente identificadas e tratadas.  
 
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, 
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas 
frentes de serviço de campo avançadas) evidenciadas na OP, conforme constatado na 
Due Diligence e em missões posteriores, são consideradas muito adequadas.  
 
Quanto às OEs, Executoras do PBA, NE e suas contratadas, não houve apresentação do 
resultado da análise crítica e disposição de ações corretivas ou preventivas a serem 
adotadas pela NE para melhorar o desempenho de suas contratadas, bem como diminuir 
as taxas de gravidade (TG) e de frequência de acidentes com afastamento (TFCA).  
 
No caso específico das OE, as condições de trabalho são muito variáveis em função do 
nível de aderência das empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST.  
 
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de 
vivência, áreas administrativas e frentes de trabalho das OEs, foram evidenciadas 
condições adequadas e dentro dos limites das exigências legais.  
 
Programas do PBA 
 
No que diz respeito aos Programas do PBA, informações detalhadas sobre o andamento 
constam no Capítulo 6.0 (Quadro 6.0.a, que retrata a repactuação com o IBAMA em 
caso de alterações nos Programas, e Quadro 6.0.b, que demonstra o andamento dos 
Programas e Projetos, ambos incluídos no Anexo 7).  
 
Em relação aos Programas do Meio Físico não se verificam desvios significativos no 
desenvolvimento dos programas e projetos, o que não elimina a necessidade de ajustes e 
encaminhamentos junto ao IBAMA para atualização de requisitos, conforme for 
indicado pela análise dos resultados obtidos. Isso se aplica, por exemplo, ao Programa 
de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios, que teve o seu encerramento pleiteado 
pela NE junto ao IBAMA, mas que por outro lado, passará a tratar das preocupações 
inspiradas pela estrutura geológica do Gráben do Macacão por solicitação do próprio 
IBAMA. 
 
Merece ser destacada a realização do seminário de integração dos programas do meio 
físico, o qual propiciou um ambiente de discussão das preocupações e resultados 
obtidos pelos vários programas até o momento. Esta atividade pode ser muito proveitosa 
no futuro, na forma do aumento das cooperações entre equipes, inclusive com a 
realização de atividades conjuntas, caso seja considerado interessante. 
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No que diz respeito aos Ecossistemas Terrestres, a conclusão da implantação dos 
módulos RAPELD para o monitoramento da biota foi exigida por meio da 
condicionante 2.19 da Licença de Instalação N° 795/2011, a qual estipulou um prazo de 
180 dias para o seu término, ou seja, até o final de novembro de 2012. No entanto, a 
Norte Energia teve grande dificuldade para encontrar áreas aptas e passíveis para a 
realização do monitoramento na região do empreendimento. Entre janeiro e novembro 
de 2012, foram instaladas 83 parcelas nos módulos de monitoramento de um total de 96 
parcelas previstas pelo PBA. As exceções foram duas parcelas do Módulo 2 que foram 
instaladas no primeiro trimestre de 2013. 
 
Após diversas tratativas entre o IBAMA e a Norte Energia, o órgão ambiental 
considerou, por meio do Parecer Técnico N° 7.244/2013 - COHID/IBAMA de 
dezembro de 2013, que a condicionante 2.19 estava atendida. Neste mesmo parecer, na 
seção do Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, o órgão ambiental 
considerou que não havia pendências na instalação dos módulos RAPELD, porém 
solicitou o encaminhamento de relatório final de instalação dos medidores de 
piezômetro e a apresentação da caracterização por módulos com ciclos hidrológicos 
completos no 5° Relatório Consolidado. Este relatório, que foi emitido logo após o 
parecer mencionado, em janeiro de 2014, não contém a caracterização solicitada. Da 
mesma forma, não foi evidenciado o relatório requerido sobre os medidores de lençol 
freático. 
 
Em relação aos programas relacionados à Vegetação, não foram verificados desvios 
significativos no seu desenvolvimento. Nos últimos pareceres emitidos pelo IBAMA (nº 
7.802/2013 e nº 7.244/2013 - COHID/IBAMA), ainda em dezembro de 2013, não 
constam comentários ou recomendações para a maior parte deles. Na vistoria realizada 
em maio de 2014, foi informado que o órgão ambiental não emitiu novos pareceres que 
os abordassem. 
 
As campanhas de campo dos projetos de monitoramento têm sido realizadas em 
conformidade com os cronogramas e as metodologias do PBA, bem como com as 
recomendações do IBAMA. No primeiro trimestre de 2014, foram realizadas 
campanhas dos monitoramentos fenológicos dos igarapés interceptados pelos diques, 
das florestas de terra firme e das Podostemaceae. Ocorreu também a 2ª campanha 
bianual do monitoramento fitossociológico das florestas de terra firme nos Módulos 6 e 
7. Ressalta-se que esta campanha foi realizada num intervalo de tempo inferior a dois 
anos, uma vez que a primeira campanha foi executada nesses dois módulos no último 
trimestre de 2012. As análises dos dados coletados nesse trimestre serão apresentadas 
posteriormente no 6º Relatório Consolidado. Adicionalmente, foi dada continuidade aos 
monitoramentos fenológicos que estão sendo desenvolvidos na floresta aluvial e no 
componente arbustivo-arbóreo das formações pioneiras, de iniciativa própria da Norte 
Energia.  
 
Em relação aos novos critérios utilizados para a seleção das espécies-alvo do 
monitoramento dos igarapés interceptados, o IBAMA informou no Parecer N° 
7.244/2013 - COHID/IBAMA que o programa no qual esta atividade está inserida seria 
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avaliado posteriormente em parecer específico. A Norte Energia não informou sobre o 
recebimento do mesmo. O principal motivo para a determinação de novos critérios para 
a escolha das espécies-alvo foi a infactibilidade de seguir alguns dos critérios 
estipulados pelo PBA. A primeira campanha de medição deste monitoramento foi 
realizada em março de 2014. Considera-se que as espécies-alvo escolhidas permitirão, 
da mesma forma, a avaliação dos impactos conforme proposto pelo PBA. 
 
As atividades rotineiras do Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora 
e do Projeto de Formação de Banco de Germoplasma têm sido executadas e, de forma 
geral, seus objetivos e metas têm sido atendidos. A produção de mudas no viveiro do 
Centro de Estudo Ambiental atendeu às demandas do PRAD que está sendo realizado 
no seu entorno (cerca de 5 mil mudas), o qual estava em fase final do plantio em maio 
de 2014. Há necessidade de se ampliar as parcerias para o fornecimento de material para 
bancos de germoplasma ativos, conforme preconizado pelo PBA. Não houve progressos 
desde a última vistoria, em fevereiro de 2014. A empresa executora informou que essa 
questão foi discutida com a Norte Energia, porém ainda não foram determinadas as 
formas de se executá-la. Ressalta-se que uma nova empresa executora (Arcadis) 
substituirá a atual (Biota), a qual vinha desenvolvendo esses dois projetos desde o seu 
início, sendo necessária uma transição cuidadosa para que haja continuidade nos 
registros do banco de dados. 
 
Em relação ao Projeto de Desmatamento e ao Projeto de Delineamento da Capacidade 
do Mercado Madeireiro, os Pareceres nº 7.802/2013 e nº 7.244/2013 - COHID/IBAMA 
recomendavam apenas que o Plano Operacional de Supressão – POS fosse 
rigorosamente seguido e que fosse providenciado com celeridade o início do projeto 
piloto de destinação da madeira. Como informado anteriormente, na supressão da 
vegetação para as obras principais, o atendimento ao POS ocorreu de forma gradual 
durante os anos de 2012 e 2013, após sérias críticas do IBAMA. No final de 2013, a 
maior parte dos pátios finais de madeira já havia sido vistoriada pelo IBAMA com fins 
de emissão de AUMPF ou já possuía essa autorização emitida. Na vistoria de maio 
2014, a revisão do POS ainda não havia sido finalizada, tendo sido iniciada ainda no 
final de 2013.  
 
Para a supressão da vegetação nas áreas dos reservatórios, foi contratada no último 
trimestre de 2013 uma empresa fiscalizadora, a STCP Engenharia de Projetos Ltda., a 
qual observará procedimentos operacionais e também de segurança. Em dezembro de 
2013, havia sido iniciada a supressão nas áreas dos reservatórios, porém ainda sem 
terem sido definidos todos os documentos a serem utilizados pela empresa fiscalizadora. 
Na vistoria de maio de 2014, esses documentos estavam em fase final de elaboração e o 
sistema que integrará as informações geradas pela fiscalização ainda não tinha sido 
implantado.  
 
Foi informado que as fortes chuvas neste primeiro trimestre de 2014 atrasaram o 
andamento da supressão da vegetação nas áreas dos reservatórios, porém, que esse 
atraso era recuperável no período de seca. Cinco empresas foram contratadas e 
mobilizadas, sendo que quatro delas estavam em atividade no momento da vistoria.  
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Devido à complexidade do Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado 
Madeireiro, não tem sido seguido o cronograma proposto pelo Plano Estratégico 
acordado com o IBAMA no final de 2012. Muitas das ações deste projeto são 
dependentes do órgão ambiental, que também foi responsável por alguns atrasos. Dessa 
forma, o andamento deste projeto tem sido determinado por acordos feitos com o 
IBAMA, inclusive como condição para emitir as autorizações de supressão vegetal nas 
áreas dos reservatórios. Ainda assim, têm ocorrido atrasos para o atendimento dessas 
exigências. 
 
As ASVs 867/2014 e 868/2014, referentes à maior parte do reservatório, foram enfim 
emitidas pelo órgão ambiental em 20 de março de 2014, o qual aprovou o cumprimento 
da meta 1 determinada pela Nota Técnica SFB n° 34/2013. No entanto, essas ASVs 
autorizam a supressão de apenas parte dos reservatórios (5,4 mil ha), estando a liberação 
da área restante (3,7 mil ha) atrelada ao cumprimento da meta 2 da referida nota técnica, 
a qual inclui principalmente atividades visando à destinação da madeira oriunda do 
empreendimento. Ainda, o IBAMA inclui como condições específicas dessas ASVs um 
planejamento trimestral de destinação comercial da madeira e um cronograma semestral 
de previsão de protocolo de requerimento de AUMPFs. 
 
A destinação externa do material lenhoso oriundo do empreendimento foi finalmente 
viabilizada no início de abril de 2014, ou seja, fora do período de abrangência deste 
relatório. Nesta data, iniciou-se o transporte das toras dos pátios da UHE Belo Monte 
para a beneficiária da AIMAT – Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira, 
para a qual foi acordada uma doação de 18 mil m³ de toras. Este volume de madeira 
havia sido objeto de um leilão no último trimestre de 2013, para o qual não houve 
propostas viáveis. Foi decidido, no início de 2014, que este material seria doado à 
AIMAT. Desde então, a Norte Energia tem provido apoio à beneficiária dessa 
associação para regularização e atualização nos sistemas DOF e SISFLORA. 
 
No entanto, na vistoria de maio de 2014, foram relatadas as inúmeras dificuldades que 
estavam sendo enfrentadas para viabilizar essa doação, a qual estava sendo 
economicamente inviável devido ao fato de o IBAMA não ter emitido parte das 
AUMPFs por pátio, da mesma forma como foram feitos os requerimentos dessas 
autorizações, estando algumas delas vinculadas à volumetria. Em 29 de abril de 2014, 
ou seja, fora do período de abrangência desse relatório, foi enviada a CE 614/2014 
solicitando ao órgão ambiental a unificação das AUMPFs emitidas, facilitando assim o 
transporte das toras.  
 
Na vistoria de maio de 2014, estava atrasado o andamento da construção da serraria no 
Travessão 27, a qual irá beneficiar a madeira oriunda do empreendimento, recebendo 
como pagamento a própria madeira serrada. Em fevereiro, a previsão para o início de 
sua operação era abril de 2014. Como condicionante das ASV 867/2014 e 868/2014, 
consta também a implantação das serrarias necessárias em 60 dias, ou seja, até 20 de 
maio. No entanto, na vistoria de maio, a Norte Energia informou que eram previstos 
mais 30 dias para finalização da implantação da serraria, isto é, essa condição da ASV 
já não foi atendida.  
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Por meio desta serraria, a Norte Energia pretende destinar ou dar uso à grande parte do 
material gerado. Além disso, espera-se o aumento mais expressivo do uso interno da 
madeira pelo empreendimento. Na vistoria de maio de 2014, a Norte Energia informou 
que estava implantando um sistema de uso interno, no qual as demandas por madeira 
deveriam ser informadas com antecedência. 

Por fim, a Norte Energia informou que haviam sido recebidas cinco propostas para o 
leilão de biomassa (lenha, grupo de valor 5 e resíduo grosso), aberto no final de 2013, as 
quais estavam em fase final de avaliação em maio de 2014. 
 
Os programas de monitoramento realizados nos módulos RAPELD para a Fauna 
Terrestre encontram-se dentro do cronograma, tendo sido realizadas todas as campanhas 
previstas no PBA para o primeiro semestre de 2014. As próximas campanhas serão 
realizadas a partir do mês de julho. Todas parcelas e módulos previstos para o 
monitoramento foram amostrados, exceto aqueles que estavam alagados durante o 
período de amostragem. Não houve prejuízo das amostragens devido às chuvas. As co-
variáveis físicas previstas foram também coletadas nos módulos RAPELD. 
 
Com relação aos Projetos de Afugentamento da Fauna Terrestre e Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Fauna, as atividades de supressão encontram-se em ritmo 
reduzido, e restritas às margens, mas sempre acompanhadas das equipes de resgate. O 
sistema de medidas e coleta de dados dos animais resgatados encontra-se bem 
consolidado, contendo as informações solicitadas pelo IBAMA. As obras do CEA 
foram concluídas, e os animais resgatados estão sendo destinados a instituições 
interessadas em recebê-los. 
 
As ações do Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre seguem 
sendo conduzidas de forma contínua, conforme acordado com o IBAMA. Foram 
desenvolvidas atividades de educação ambiental junto aos trabalhadores e às 
comunidades, paralelamente às coletas de sangue. Estabeleceu-se ainda uma parceria 
com o Instituto Evandro Chagas para o diagnóstico da leishmaniose. 
 
Dentro do Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea, foram 
realizadas as atividades de monitoramento previstas no mês de janeiro, nas nove 
cavernas. Maior esforço está sendo empregado nas atividades de laboratório, na UFPA 
em Belém, de forma a permitir a identificação das espécies.  
 
Os três projetos que compõem o Programa de Conservação da Fauna Aquática (Projeto 
de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos, Projeto de 
Monitoramento da Avifauna Aquática e Semi-Aquática e Projeto de Monitoramento de 
Crocodilianos) têm sua execução conduzida dentro do cronograma. Para o 
monitoramento de crocodilianos, o monitoramento dos ninhos vem sendo realizado de 
forma contínua, com marcação de filhotes.  
 
Para o Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, cujas atividades previstas 
encontram-se também dentro do cronograma, ainda não há um parecer do IBAMA 
sobre a proposta de união dos dois programas em um só, feita pela Norte Energia. 
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Foi também avaliado o andamento dos programas e projetos relacionados a Ictiofauna e 
Qualidade da Água.  
 
Em relação à Ictiofauna, os projetos que compõe o Programa de Conservação da 
Ictiofauna apresentam as suas atividades dentro do cronograma, segundo verificado no 
5º RSAP e de acordo com a conference call realizada no dia 07/05/2014.  
 
O laboratório de Ictiologia no Campus da UFPA em Altamira-PA foi concluído. A 
inauguração estava prevista para o dia 16/05/2014. O Programa de Investigação 
Taxonômica até o momento registrou 29 espécies novas e 46 espécies endêmicas para a 
Bacia do rio Xingu. A LEME informou que uma das espécies novas citadas no 5º 
Relatório Consolidado de Andamento do PBA para o IBAMA, período de julho a 
dezembro de 2013, foi descrita neste primeiro semestre de 2014, e outras cinco espécies 
devem ser descritas ainda este ano. O material resultante da 8ª. e 9ª. campanhas estão 
sendo triados e identificados. A triagem, identificação e tombamento do material 
oriundo dos demais projetos relacionados à ictiofauna estão sendo realizados dentro do 
previsto no PBA. 
 
O Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna realizou poucas ações de resgate 
durante o período (4 ações em janeiro e 4 ações em abril). Todas as ações de resgate 
foram realizadas no Sítio Canais e Diques. Segundo a empresa Biota, que executa o 
programa, não foi coletado nenhuma espécie nova, endêmica ou ameaçada. 
 
Os Projetos de Investigação Taxonômica, Monitoramento da Ictiofauna, Resgate e 
Salvamento da Ictiofauna e Incentivo à Pesca Sustentável apresentam integração dos 
resultados sobre a diversidade e distribuição dos peixes nos diferentes ambientes do rio 
Xingu (corredeiras/pedrais, igarapés, praias, igapós, lagoas, remansos e calha do rio), 
localizado na área de influência e entorno da UHE Belo Monte.  
 
No Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais, as matrizes de Hypancistrus zebra 
(acari zebra) e Baryancistrus sp. (acari amarelinho) estão sendo criadas no laboratório 
de Aquicultura no CEA. As demais espécies estão em processo de aclimatação nos 
aquários do Laboratório de Reprodução e Cultivo de Espécies Ornamentais, na UFPA, 
campus Castanhal.  
 
No Programa de Monitoramento da Ictiofauna, a marcação de peixes para o estudo de 
rastreamento foi finalizada em fevereiro de 2014 com a marcação dos 400 indivíduos.  
 
Em relação ao Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para 
Transposição de Peixes, a NE informou que a empresa construtora do STP já foi 
contratada.  
 
O Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos está compilando, 
sistematizando e organizando em um banco de dados específico as informações obtidas 
nos Projetos de Investigação Taxonômica, Resgate e Salvamento da Ictiofauna e 
Monitoramento da Ictiofauna. Além disso, os resultados do monitoramento da 
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ictiofauna realizado no Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos 
Diques também estão sendo inseridos no banco de dados. 
 
Em relação à Qualidade da Água, o Programa de Monitoramento Limnológico e de 
Qualidade da Água e o Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos 
Diques apresentam as suas atividades dentro do cronograma. A integração dos 
resultados do monitoramento e as não conformidades observadas na qualidade da água 
dos Programas são discutidas nas reuniões do Comitê de Qualidade de Águas (CQA).  
 
Em abril foi realizado o Seminário de integração entre os projetos do Programa de 
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água e os programas inseridos no plano 
de saúde pública (Programa de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de 
doenças). No mesmo período, ocorreu a realização do Seminário de integração entre os 
projetos do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água e os 
programas do meio físico. 
 
Em relação aos programas do meio socioeconômico, foi dada continuidade as atividades 
do Plano de Atendimento à População Atingida, com destaque para os projetos 
incluídos no Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área 
Rural. Foi dado andamento ao Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e 
Benfeitorias com a atualização do Cadastro fundiário, físico-patrimonial e 
socioeconômico, Laudos de Avaliação Patrimonial, pagamento e liberação das 
interferências, relocação assistida na Área Rural, divulgação das propostas de 
indenização aos proprietários, posseiros e não proprietários, realização de negociações 
com interferidos e pagamento e liberação das interferências. O IBAMA concedeu 
anuência para a NE utilizar o novo Caderno de Preços Rural revisado em maio de 2013, 
com a recomendação de que fossem apresentadas aos atingidos informações sobre os 
valores praticados nos cadernos anteriores como também os motivos pelos quais a 
empresa elaborou essa revisão de valores em relação à cultura cacaueira. Destaca-se, 
também, a realização do cadastro fundiário e físico patrimonial das propriedades 
interferidas pelas linhas de transmissão, assim como a apresentação e aceite de 
propostas de indenização para quase a metade dos proprietários interferidos pelas LT.  

 
Segundo informações atualizadas pela NE para o primeiro trimestre de 2014, foram 
concluídos cinco novos processos de aquisição de terras na área rural sob a modalidade 
de indenização. Em todos os casos, seguindo procedimento introduzido pela NE, o 
destino informado pelos proprietários é cadastrado em um banco de dados. Cabe 
observar que em três processos de proprietários do Travessão 27 mantém-se a tendência 
já observada anteriormente de comprar terras no município de Medicilândia, onde 
predomina o cultivo de cacau.  
 
Em relação ao Reassentamento Rural Coletivo foram contratados e finalizados os 
serviços topográficos de levantamento planimétrico da área para implantação de 30 
lotes rurais com aptidão agrícola localizada no Travessão 27. Os lotes terão 75 ha, sendo 
15 ha de área para uso agrícola e 60 ha de reserva legal em condomínio na mesma 
propriedade. Em visita técnica feita no local foi verificada a excelente localização da 
propriedade, e a topografia favorável para uso agrícola das áreas atualmente ocupadas 
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por pastagem e que serão destinadas ao uso agrícola dos lotes. Duas áreas de mata 

preservadas serão utilizadas para Reserva Legal. Está sendo divulgada, junto às famílias 

interferidas pelo futuro Reservatório Xingu, a opção por esta área para Reassentamento 

Rural Coletivo, além da relocação assistida/carta de crédito. O processo de 

licenciamento ambiental do projeto de RRC junto ao órgão estadual foi iniciado e a NE 

informou que planeja implantar um módulo modelo no local, permitindo a visitação de 

proprietários de áreas a ser negociadas às margens do Xingu. 
 
A figura abaixo ilustra as características da propriedade, com a distribuição dos lotes nas 

áreas próximas ao Travessão 27, anteriormente ocupadas por pasto, e as duas áreas 

destinadas às Reservas Legais coincidindo com as áreas de mata na propriedade.   

 
Em relação ao Projeto de Reorganização de Áreas Remanescentes, no período foi 
concluído estudo para reestruturação de áreas remanescentes de propriedades já 
indenizadas no futuro reservatório intermediário de maneira a formar novas 
propriedades viáveis. Os trabalhos desenvolvidos até o momento permitiram viabilizar a 
identificação e formação de 13 blocos reunindo áreas remanescentes, em uma área total 
de 2.170 ha, o que oferece a possibilidade de regularização de até 44 lotes de 75 ha. As 
atividades de regularização fundiária dos novos lotes e avaliação das áreas 
remanescentes e sua viabilidade prosseguem e a figura a seguir ilustra a sua 
distribuição.  
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Em relação ao Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais, os seis 
projetos estão sendo implementados conforme proposto no PBA, com algumas 
atividades reprogramadas. Os principais avanços reportados foram: (i) continuaram os 
atendimentos pela equipe da ATES – Assessoria Técnica Social e Ambiental em Apoio 
à Pequena Produção e à Agricultura Familiar, destacando-se a distribuição de sementes 
para os agricultores e o fomento à produção de mudas para serem utilizadas em suas 
propriedades, com doação de 30 kg de sementes de açaí pela Associação das Indústrias 
Madeireiras da Transamazônica (AIMAT), distribuídas junto com as orientações para 
sua produção e construção de viveiros; (ii) foi realizado acompanhamento do processo 
de reinstalação das atividades comerciais rurais e iniciada a construção de Matriz de 
Oferta x Demanda; (iii) foram atualizadas as informações do público alvo do Projeto de 
Reestruturação de Extrativismo Vegetal por meio de aplicação de questionários; 
destaca-se a elaboração de Planos de Exploração Agroextrativista para três 
propriedades, totalizando oito planos já elaborados; também merece destaque a parceria 
com a Secretaria de Agricultura do município de Altamira para distribuição de mil 
mudas aos agricultores, responsabilizando-se a equipe do Projeto 4.2.4 pelo transporte e 
orientação quanto ao manejo e o momento adequado para plantio; além disso, a NE 
adquiriu três mil mudas de açaí a preço de custo para superar o atraso na entrega de 
mudas que havia sido prometida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará 
(IDEFLOR); é importante ressaltar que essas mudas foram entregues aos produtores que 
investiram recursos próprios no preparo das áreas de implantação dessa cultura; (iv) 
concluído estudo da cadeia produtiva do cacau, desenvolvido pelo Instituto de 
Economia Agrícola – IEA; (v) iniciado o comércio de hortaliças das cooperativas com o 
CCBM e a assistência técnica junto aos associados da Associação dos Colonos da 
Transamazônica da Vicinal Nove (ASCOTRANVI-9) e da Cooperativa Horti Xingu 
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(Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros). Durante reunião em Altamira em 
maio de 2014, foi também informado que entre fevereiro e março de 2014 foi realizada 
uma pesquisa de monitoramento junto a 56 famílias, cujos resultados estarão em 
relatório a ser finalizado em julho de 2014. Em relação ao Programa de Recomposição 
da Infraestrutura Rural não foram reportados avanços no período.   
 
Os programas voltados para a área urbana atingida pelo projeto estão sendo realizados 
em conformidade com os objetivos do PBA (Programa de Negociação e Aquisição de 
Terras e Benfeitorias na Área Urbana e o Programa de Recomposição das Atividades 
Produtivas Urbanas). 
 
No período em avaliação teve continuidade do processo de remanejamento das famílias 
para os reassentamentos urbanos com a transferência de 263 famílias, totalizando 511 
pessoas reassentadas. Neste total, incluem-se onze índios citadinos As ações de 
preparação da família para a mudança incluíram: (i) aplicação de um questionário de 
atualização dos dados da família, visando identificar necessidades especiais, 
necessidade de transporte escolar, e outros; (ii) registro se o morador tem interesse em 
reaproveitar algum material construtivo da casa; (iii) acompanhamento das famílias na 
visita ao RUC para confirmar a escolha do lote e definir a cor da fachada da moradia; 
(iv) acompanhamento social das famílias no dia da mudança no local de origem; (v) 
recepção e acompanhamento das famílias no RUC Jatobá: entrega de um kit de Boas 
Vindas contendo porta retrato, calendário, chaveiro e manual do proprietário; (vi) apoio 
na resolução de eventuais problemas; (vii) aplicação de questionário para registrar o 
grau de satisfação relativo ao processo de mudança vivenciado; (viii) oferecimento às 
famílias de três refeições no dia da mudança.  
 
Tiveram continuidade, também, os atendimentos pelo Plantão Social acompanhamento 
aos casos considerados especiais, como pessoas portadoras de necessidades especiais ou 
algum tipo de dependência. Mais especificamente, houve encaminhamento às demandas 
para solução de problemas nas unidades habitacionais, que totalizaram 145 solicitações 
por reparos e consertos. Essas solicitações foram encaminhadas ao empreendedor que 
acionou a construtora responsável.  
  
Em relação ao Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas, foi 
desenvolvida metodologia para monitoramento dos proprietários que possuíam e/ou 
continuam com atividades comerciais e/ou industriais na área atingida pela obra. Foram 
instalados três Balcões para Orientação Empresarial, a partir da Oficina de 
Microempreendedor Individual (MEI), uma vez que o SEBRAE tem sido procurado 
para esclarecimentos sobre a formalização de negócios. Esses balcões foram instalados 
nos locais de funcionamento dos Plantões Sociais, sendo um deles no RUC Jatobá. 
Constatou-se em visita durante a missão de maio de 2014 ao Plantão Social e ao Balcão 
para Orientação Empresarial instalados no RUC Jatobá que as instalações são 
adequadas e utilizadas pelos moradores já residentes.   
 
A situação da recomposição das atividades comerciais relatada no 5º RSAP até março 
de 2014 era: haviam sido concluídos os processos de indenização de 42 atividades 
comerciais e de serviços, sendo que 21 proprietários tinham optado pela recomposição 
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de suas atividades no RUC, 15 proprietários optaram pela recomposição das atividades 
fora do RUC e oito optaram por indenização monetária. 
 
No âmbito do Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu relatou-se que 
foram realizadas as seguintes atividades: Curso Técnico Operacional de Carpintaria 
Naval com 13 participantes, foi concluído o projeto arquitetônico do estaleiro e 
concluído o orçamento da obra do estaleiro. O Projeto de Recomposição das Atividades 
Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho, teve as atividades relacionadas ao 
levantamento e análise de áreas alternativas de depósitos de argila concluído, com 
identificação de duas áreas adequadas para uma futura continuidade de exploração pelos 
oleiros.  
  
No período de janeiro a março de 2014 foi dada continuidade aos estudos e 
levantamentos de engenharia, para elaboração do projeto de recomposição das praias e 
locais de lazer. Em relação à Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e 
Lazer foram realizadas oficinas de capacitação e foi definida a estratégia para 
implantação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). 
 
O Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação está 
sendo implementado conforme cronograma proposto, e constantemente adequado para 
atender as demandas das administrações municipais. Durante acompanhamento 
socioeconômico das obras nos equipamentos sociais, verificou-se que, de um total de 92 
escolas, 48 tinham as obras concluídas, 04 tinham obras em andamento, 03 estavam em 
fase de contratação, 10 estavam em fase de elaboração e 26 estavam em fase de análise 
de suficiência. Em relação à formação do corpo docente, foram realizadas atividades de 
capacitação, destacando-se o curso para Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), com a participação de 195 professores e técnicos que atuam nas escolas de 
educação básica dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo. Em 
Senador Porfirio e Anapu foi realizada capacitação em alimentação saudável, atendendo 
à solicitação dos representantes dessas localidades, para 120 profissionais que atuam nas 
unidades escolares.  
 
Em Altamira continuaram as atividades relacionadas ao Plano de Requalificação Urbana 
com o avanço da implantação das unidades habitacionais dos Reassentamentos Urbanos 
Coletivos – RUCs Jatobá, Água Azul, São Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras, 
detalhamento do Projeto de Requalificação dos Parques e Reurbanização da Orla e 
definição de projetos e obras relativas aos acessos viários aos reassentamentos.  Em 
relação às obras de saneamento, até final de março de 2014 haviam sido concluídas, em 
Altamira, 62% das obras de rede de distribuição de água, 61% das obras da rede adutora 
de água tratada, 57% das obras da rede coletora de esgoto, 32% das obras da linha de 
recalque e 29% das obras do coletor tronco. O avanço geral na implantação das obras de 
drenagem urbana em Altamira era de 26%. 
 
Vale ressaltar que, o cumprimento do cronograma alterado (Documento de Resposta aos 
Ofícios IBAMA 127 e 214/2012) apresentado no 5º Relatório de Consolidação o 
IBAMA em 31 de janeiro de 2014 encontra-se em atraso no que diz respeito às obras do 
projeto de drenagem urbana e de implantação dos RUCs. As atividades planejadas, 
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entretanto, vêm sendo executadas de maneira adequada, embora atrasadas em relação ao 
cronograma informado no relatório do IBAMA, sendo necessário prazo maior para a 
conclusão das ações em curso.   
 
Em Vitória do Xingu, o 5º RSAP informa que haviam sido concluídas 96% das obras de 
pavimentação. Encontra-se em fase de implantação o sistema de esgotamento sanitário, 
com a construção das ETEs, sendo que foram concluídas as obras de implantação da 
rede coletora e das ligações domiciliares, assim como as obras de implantação de 3 das 
5 ETEs previstas (A, B e D) e do aterro sanitário que já se encontra em operação. 
Quanto à obra de implantação do sistema de abastecimento de água, o mesmo está 
sendo executado pela administração municipal, em convênio com a Funasa.  
 
No período também foi informado que foram concluídas as obras de implantação da 
pavimentação e drenagem das vias em Belo Monte e Belo Monte do Pontal. Encontra-se 
em andamento a execução das obras de melhoria dos “Caminhos de Serviço” para 
travessia das balsas entre as duas localidades, conforme projeto aprovado pelas 
Prefeituras e IBAMA. Também foram concluídos os Planos Urbanísticos Básicos da 
Vila de Belo Monte e Belo Monte do Pontal e foi realizado o acompanhamento dos 
processos de licenciamento junto às prefeituras de Anapu e de Vitória do Xingu.  
 
Em relação ao Plano de Articulação Institucional, prosseguem as ações de 
fortalecimento da administração pública e intensificação do Sistema de Monitoramento 
Sobre a Suficiência da Infraestrutura dos Municípios. Foram realizadas oficinas de 
planejamento e gestão, capacitações para formação básica dos servidores e técnicos 
municipais, oferecimento de cursos e de consultorias nas áreas de planejamento urbano 
e uso e ocupação do solo, gestão e operacionalização de aterro sanitário e outros. A 
reformulação da execução do programa já aprovada pelo IBAMA em outubro de 2013 
vem garantido maior foco nas ações desenvolvidas pelos executores, incluindo a 
ampliação do Termo Técnico Financeiro com a Federação das Indústrias do Estado do 
Pará (FIEPA), e parceiros em fevereiro de 2014 para a na execução do Programa de 
Incentivo à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas. 
 
Continuaram os atendimentos nos balcões fixos e móvel do Programa de Orientação e 
Monitoramento da População Migrante visando o encaminhamento e monitoramento 
da população migrante. Paralelamente, continuaram as ações de comunicação social, 
por meio dos agentes de comunicação, atendimento pelo canal “Belo Monte Aqui”, 
distribuição de materiais informativos e veiculação de produções na mídia sobre o 
empreendimento. No período foram realizadas diversas atividades relacionadas ao 
Projeto de Educação Ambiental, por meio de campanhas socioeducativas junto à 
comunidade escolar e população local, campanhas socioeducativas na obra e empresas 
contratadas e oficinas. Também foi dada continuidade as atividades do Curso Formativo 
para Educadores Ambientais Populares para o Ensino Não Formal nos municípios de 
Altamira, Anapu, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio.  
 
O Programa de Monitoramento de Aspectos Socioeconômicos está sendo desenvolvido 
de acordo com as diretrizes do PBA aprovado pelo IBAMA. A NE tem apresentado 
esforços no sentido de obter todos os dados necessários para os estudos previstos, sendo 
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que a empresa tem buscado aprofundar os contatos institucionais e formalizar a 
solicitação e coleta de alguns dados secundários.  
 
Quanto ao desenvolvimento dos Programas de Saúde Pública, as atividades estão sendo 
executadas em conformidade com o programado no PBA, sendo que do total de 37 
obras previstas, 32 já foram concluídas e entregues. As obras do Hospital Geral de 
Altamira estão em ritmo acelerado, com previsão de conclusão em agosto de 2014 das 
instalações de ambulatório e hospital. O hospital, reformado e ampliado, terá área de 
6.000 m2, com 3 salas cirúrgicas, 10 leitos em UTI e 100 leitos hospitalares. No período 
foi realizada a entrega à Secretaria Municipal de Saúde de Altamira da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) provisória do Jatobá na área do Reassentamento Urbano Coletivo 
(RUC), que está atendendo às famílias já residindo no local.  
 
Em relação às ações de controle da malária, os estudos realizados até o momento 
apontaram uma redução drástica dos casos de malária do ano de 2014 em relação aos 
níveis anteriores ao início do projeto.  O apoio técnico, os insumos de combate e 
prevenção da malária, material informativo e os constantes treinamentos realizados têm 
contribuído para a melhoria na estrutura dos serviços de saúde nos municípios da AID e 
para o fortalecimento da vigilância da malária. Cabe destacar que as ações de bloqueio 
efetivo de surto de malária no garimpo Manelão, em Pacajá,se refletiram na queda no 
número de casos no município de Anapu. Os municípios que integram o PACM 
apresentaram redução sistemática dos casos de malária no decorrer dos dois últimos 
anos. O indicador é expressivo tanto para malária falcíparum como para malária vivax. 
Em janeiro de 2012 a região ultrapassou os 1.000 casos de malária. Em 2013 os casos 
na região foram em torno de 400 e em 2014, no mesmo período, atingiu pouco mais de 
200 casos. Também já se percebe redução na evolução mensal no comparativo entre 
janeiro e fevereiro deste ano. 
 
Em relação ao Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu, o Projeto 
de Monitoramento da Atividade Garimpeira, registrou onze eventos no período em 
análise, sendo que todos se referem à titularidade da empresa Belo Sun Mineração Ltda. 
e se encontram na fase de requerimento de lavra. O fechamento de dois garimpos em 
terra (Ressaca e Garimpo do Galo) em função da instalação da Belo Sun vem sendo 
monitorado, uma vez que implicou na diminuição do tráfego de embarcações no STE.   
E o Monitoramento das atividades do Dispositivo de Transposição de Embarcações 
tem registrado a dinâmica da navegação nos diferentes períodos hidrológicos da região. 
No período foram instaladas câmeras para realização do monitoramento da navegação 
no canal do rio Xingu Foi realizada pesquisa de satisfação do usuário do Sistema de 
Transposição de Embarcações – STE, apontando aprovação dos usuários, e foi 
concluída a 8ª etapa de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de 
Produção equivalente ao período de enchente. Através do Projeto de Recomposição da 
Infraestrutura Fluvial prosseguem as reuniões e discussões no sentido de direcionar as 
intervenções no processo de recomposição da infraestrutura fluvial de Altamira. 
 
Em relação às atividades relacionadas aos Programas de arqueologia, os projetos têm 
avançado, alguns com atividades atrasadas em relação ao cronograma do PBA. É o caso 
dos Trabalhos de laboratório do Projeto 9.2.2 - Projeto de Salvamento Arqueológico; e 
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do Projeto 9.2.3 - Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres, este último 
devido ao atraso nos levantamentos, que necessitaram aguardar a época de seca.  
 
Assim como no período anterior, entre janeiro e março prosseguiu a prospecção na área 
do Reservatório Principal, utilizando o método do Projeto 9.2.4 - Modelagem 
Arqueológica Preditiva, ou seja, da área total do Reservatório Principal, que é de 35.900 
ha, as Unidades Amostrais a serem prospectadas totalizam 9.200 ha, ou 25,63% do 
total. Não foi possível avaliar o avanço dessa prospecção no período, já que o 5º RSAP 
não trouxe resultados quantitativos, abordando apenas superficialmente essas 
informações. No entanto, pode-se observar que este Projeto também está com atraso em 
relação ao previsto no cronograma, já que o seu término era previsto para o primeiro 
trimestre de 2013. 
 
Como se informou no relatório anterior, no período da emissão do 5º Relatório do 
IBAMA a área dos canteiros estava praticamente liberada do ponto de vista 
arqueológico, restando apenas resgates pontuais de 12 sítios. O 5º RSAP apresentou as 
informações sobre os resgates realizados no período, mas não esclareceu se isso liberou 
ou não completamente a área dos canteiros. 
 
O 5º RSAP não contém muitas informações, mas mencionou a realização, no período, 
como últimas atividades no âmbito do 9.2.1. Projeto de Prospecções Arqueológicas 
Intensivas (que abrangia prospecções nas áreas de canteiros e do arranjo geral da usina, 
já encerradas), de prospecção em 165 praças de torres e em 10 pórticos das LTs. Não há 
informações sobre o quanto isso representa do esforço total a ser realizado, nem qual é o 
cronograma definido para a conclusão desta atividade. 
 

Como já vem sendo manifestado nos relatórios anteriores, todas as atividades de 
arqueologia têm sido desenvolvidas mediante autorizações e manifestações do IPHAN. 
 
Em relação ao PS NES GABM SGA 011/2013 - Procedimentos para Achados 
Arqueológicos Fortuitos, apresentado no período anterior como parte do SGA da NE, 
foi esclarecido, no 5º RSAP, que os trabalhadores, incluindo aqueles que realizam 
terraplenagem, escavações e supressão de vegetação, recebem treinamento (realizado 
pela Scientia, no âmbito da Educação Patrimonial) que inclui as ações do referido PS, a 
serem adotadas em caso de achados fortuitos. A NE esclarece também que os 
trabalhadores são capacitados para reconhecimento desses achados, o que permite que 
sejam deflagradas as próximas ações, no caso, paralização das atividades, isolamento da 
área e reporte à NE. 
 
Em relação à conformidade entre as atividades desenvolvidas pela Norte Energia para as 
Populações Indígenas e o proposto nas condicionantes da FUNAI e no PBA-CI, as 
ações definidas nas condicionantes (LP e LI, respectivamente, Parecer 21/2009 e Ofício 
126/2011) vêm sendo atendidas desde o início do Plano Emergencial, em setembro de 
2010. Importante destacar que o Plano Emergencial foi concebido como uma série de 
compromissos com vistas à execução de ações indigenistas de apoio, de proteção e de 
assistência às comunidades indígenas até que fosse celebrado o instrumento para a 
execução dos programas e ações que serão detalhados no Plano Básico Ambiental – 
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PBA. Estruturado a partir dos eixos “Proteção Territorial” e “Promoção do 
Fortalecimento Institucional” e do “Etnodesenvolvimento”, o Plano Emergencial se 
interpôs às condicionantes e aos demais instrumentos do licenciamento ambiental. 
Desse modo, há exigências que surgem como uma das 13 condicionantes da LP, 
integram o Plano Emergencial, seguem citadas em alguma das 08 condicionantes da LI 
e constituem objetivos dos programas e projetos do PBA do Componente Indígena. Para 
fins dessa análise de conformidade, as condicionantes da LP serão tomadas como ponto 
inicial das exigências que se sobrepõem ao longo das demais etapas do licenciamento. 
 
A primeira condicionante fixada na LP (Parecer 21) determinava a elaboração do PBA 
do Componente Indígena. Considera-se esta condicionante plenamente atendida na 
medida em que o PBA-CI foi aprovado em julho de 2012. Na LI (Oficio 126) a 
exigência correlata, a condicionante 01, exigiu a apresentação de Plano Operativo do 
PBA-CI. Em 01 de abril de 2013, o PO do PBA-CI foi aprovado pela FUNAI. Nos dias 
10 e 11 de abril de 2014 foi realizada reunião de planejamento integrado para ajustar o 
Plano Operativo ao contexto atual. Desta reunião participaram a coordenação do Plano 
de Gestão do PBA-CI, os responsáveis pelo Programa de Atividades Produtivas e 
representantes da FUNAI local e FUNAI Brasília com a presença de técnicos de todas 
as coordenações relacionadas (CGETNO, CGLIC, CGIRC, CGMT, CGPS e Frente de 
Proteção Etnoambiental Médio Xingu). 
 
A segunda condicionante da LP, que exigiu a Elaboração e execução do Plano de 
Fiscalização e Vigilância Emergencial, que tem correlato na condicionante 07 da LI 
(Implementação do Plano de Proteção das TIs), constituiu um dos eixos do Plano 
Emergencial e um Programa do PBA-CI intitulado Programa de Gestão Territorial 
Indígena, que inclui os projetos de Monitoramento Territorial. Esta condicionante em 
atendimento desde 2012, pois além de integrar o PBA-CI, é parte do Plano 
Emergencial e já resultou na construção de seis bases operacionais e dois postos de 
vigilância. Dessas oito instalações de proteção territorial, apenas duas estão sem 
operação. As outras seis não foram aceitas pela FUNAI, que discordou das técnicas 
construtivas empregadas. As adaptações e a repactuação com a FUNAI estão em curso, 
através da mediação do MPOG. Apesar dos entendimentos institucionais, o Ministério 
Público Federal ajuizou Ação Civil Pública requerendo a plena efetivação do Plano de 
Proteção Territorial conforme definido no Plano Emergencial. Em 31 de março de 2014 
a Justiça Federal em decisão em 1a instância determinou que fossem cumpridos os 
termos do Plano Emergencial. Deste modo, a FUNAI em 09 de abril encaminhou à 
Norte Energia um cronograma de execução definindo ações que deverão ser 
implementadas no prazo de dois anos. A implantação destas ações segue em processo de 
discussão. Ainda no escopo desta condicionante cabe registrar que em 09/09/2013 foi 
contratada empresa especializada para realizar a aviventação dos limites da TI 
Trincheira Bacajá, com previsão inicial para a conclusão dos serviços até março de 
2014. 
 
A terceira condicionante da LI (Garantia de recursos para execução de todos os Planos 
e Programas durante todo o período de operação do empreendimento) tem correlação 
com a condicionante 02 da LI (Celebração de Termo de Compromisso garantindo a 
execução do PBA-CI). Trata-se de condicionante em atendimento que não se sobrepõe 
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ao plano emergencial, tampouco é intrínseca ao PBA-CI. Em outubro de 2010 a Norte 
Energia, através da CE 012/2010, informou à FUNAI que haviam sido consignados os 
recursos para as ações descritas no Parecer 21, item 2, Parte 5 “Programas e Ações de 
responsabilidade do empreendedor”. Esses recursos, contudo, não se confundem com os 
recursos objeto do Termo de compromisso. O atendimento a esta condicionante está 
sendo questionado pelo MPF. Efetivamente, este foi o tema central da reunião realizada 
na cidade de Altamira no dia 14 de fevereiro, quando estiveram reunidas representantes 
institucionais e lideranças de todas as terras indígenas da região. Como acordado nessa 
reunião, o Termo de Compromisso foi discutido na reunião do Comitê Gestor do PBA-
CI, realizada no dia 17 de março de 2014. A discussão sobre o conteúdo do TC foi 
conduzida a partir da minuta elaborada pela FUNAI. Ficou definido que a versão final 
do TC deverá ser aprovada em maio antes da próxima reunião do Comitê Gestor.  
 
A quarta condicionante da LP (Criação de Plano de Comunicação para as 
comunidades indígenas) plenamente atendida desde 2010, com a implantação do 
Programa de Comunicação Indígena (PCI). A efetividade da equipe, das instalações e 
das rotinas de trabalho do PCI foram incorporadas ao PBA-CI para a execução do 
Programa de Comunicação para os Não Indígenas (PCNI). Esta condicionante não tem 
correlato na LI. 
 
A quinta e a sexta condicionantes da LP estão relacionadas à criação dos comitês 
indígenas, respectivamente: Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida e Comitê 
Gestor do PBA-CI estão plenamente atendidas. Essas condicionantes foram 
transpostas para a LI, respectivamente, condicionantes números 04 e 05. O Comitê de 
Monitoramento da Vazão Reduzida (CVR) foi criado em novembro de 2012, sendo 
realizadas reuniões regulares até abril de 2013. Em 06 de dezembro as reuniões foram 
retomadas, sendo realizadas em janeiro e fevereiro de 2014. Destaque-se que nos dias 
27 e 28 de março os indígenas das aldeias da VGX foram capacitados para participar 
das campanhas de monitoramento da qualidade da água e da ictiofauna. No dia 02 de 
abril dez indígenas das aldeias Paquiçamba, Muratu, Furo Seco e TerraWangã 
acompanharam a equipe de monitoramento da qualidade da água. Entre os dias 21 e 26 
quatro indígenas acompanharam as atividades de monitoramento da ictiofauna. Os 
resultados destes monitoramentos serão levados às próximas reuniões do CVR.  Desse 
modo, não apenas a condicionante está atendida, mas também se registra a 
periodicidade requerida para as discussões do CVR. 
 
O Comitê Gestor do PBA-CI foi criado em outubro de 2012, tendo a sua primeira 
reunião ocorrido em novembro daquele ano. Não houve reuniões deste comitê no ano de 
2013. Com a contratação da VERTHIC, empresa responsável pela execução do Plano de 
Gestão do PBA-CI, as discussões sobre a realização de reuniões do Comitê Gestor 
foram retomadas e, em acordo com a FUNAI local, ficou decidido que essas reuniões 
seriam realizadas nas aldeias. Essa decisão teve por fundamento evitar que prevaleça a 
desigualdade entre o posicionamento dos diferentes grupos indígenas. Desse modo, 
argumentam os coordenadores da VERTHIC e da FUNAI local, serão evitados o 
desequilíbrio e a subalternização de um grupo indígena por outro. Na reunião, realizada 
no Centro de Convenções da cidade de Altamira em 14 de fevereiro de 2014, os 
indígenas, apoiados pelo Ministério Público Federal, questionaram essa decisão e 
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marcaram a retomada da reunião do Comitê Gestor para o dia 17 de março de 2014. Na 
reunião do dia 17 de março, o indígena Gilson Xypaia foi eleito o novo secretário 
executivo do Comitê, ficou ainda decidido que anualmente ocorrerão duas reuniões 
descentralizadas nas terras indígenas e uma grande reunião na cidade de Altamira. Em 
face desta reunião, e considerando as decisões sobre os próximos encontros, considera-
se esta condicionante como atendida. 
 
A sétima condicionante da LP, relacionada à Eleição de área para a comunidade 
indígena Juruna do Km 17, não foi transposta para a LI, e segue em atendimento. 
Inicialmente o atendimento a esta condicionante envolveu a realização de estudos 
exigidos para a eleição da área. A partir da área eleita, Norte Energia e FUNAI 
discutiram sobre a obrigatoriedade da aquisição ou não da área. Com a mediação do 
MPOG ficou decidido que haverá a obrigatoriedade de aquisição. Além do 
acompanhamento do MPOG estão em andamento negociações entre a SAI, as lideranças 
indígenas e a FUNAI no sentido de indicar áreas alternativas que poderão ser adquiridas 
para constituição da Reserva Indígena. O atendimento pleno desta condicionante segue 
em aberto. Os indígenas já manifestaram que pretendem tratar deste tema nas reuniões 
do Comitê Gestor. 
 
A oitava condicionante da LP exigiu a realização de estudos complementares sobre os 
rios Bacajá e Bacajai, as terras indígenas Xipya e Kuruaya e sobre o setor madeireiro. 
A exigência dos estudos sobre o rio Bacajá foi transferida para a condicionante número 
08 da LI. Considera-se esta condicionante plenamente atendida, pois esses estudos 
foram apresentados para a FUNAI em abril de 2012. De forma análoga, a exigência de 
estudos sobre o setor madeireiro foi transferida para a condicionante 03 da LI, que trata 
da apresentação da modelagem sobre o adensamento populacional na região, também é 
considerada plenamente atendida. Embora o estudo específico sobre o setor 
madeireiro tenha sido entregue à FUNAI ainda em 2011, a análise do desmatamento foi 
tomada como metodologia central para os estudos sobre o adensamento populacional. 
Esses estudos não apenas são objeto da condicionante 03 da LI, mas também fazem 
parte do PBA-CI no Programa de Gestão Territorial indígena, Projeto de 
Monitoramento Territorial. Diferentemente, a exigência de estudos sobre as Terras 
Indígenas Xipaya e Curuaya, que foram entregues à FUNAI em dezembro de 2012, não 
foi transposta para as condicionantes da LI. 
 
A nona condicionante da LP (designação de equipe específica para o acompanhamento 
do licenciamento junto à FUNAI e comunidades indígenas) foi plenamente atendida 
tanto no âmbito da implantação do Plano Emergencial, através da constituição do 
escritório de assuntos indígenas, quanto na esfera da implantação do PBA-CI, com a 
estruturação da Superintendência de Assuntos Indígenas. Esta condicionante não foi 
transposta para a LI, e tampouco é parte dos programas e projetos do PBA-CI.  Ainda 
em 2013 foram contratadas as empresas para a execução do Plano de Gestão e dos 
programas do PBA-CI.  Destaque-se que a contratada para executar o Plano de Gestão e 
cinco programas conta com a participação dos especialistas que elaboraram o PBA-CI. 
 
A décima condicionante da LP, que trata da elaboração de programa de documentação, 
também não foi incorporada à LI. Embora o programa de documentação e registro tenha 
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sido protocolado na FUNAI em abril de 2012, ainda não há uma definição institucional 
quanto à metodologia a ser empregada para o atendimento a esta exigência. Deste 
modo, considera-se esta condicionante como em atendimento. Mesmo assim, a Norte 
Energia mantém como rotina de trabalho o registro e arquivamento de todos os 
procedimentos envolvendo participação indígena ou institucional. Esses registros são 
constituídos por atas e memórias de reuniões, filmagens, fotografias e arquivo físico e 
digital da documentação pertinente. 
 
A décima primeira condicionante da LP obriga a Norte Energia a apoiar a criação do 
comitê da Bacia Hidrográfica do rio Xingu. Para o atendimento desta condicionante, a 
Norte Energia buscou, ainda em 2011, orientações junto à Agência Nacional de Águas 
(ANA). Sobre esse tema, a ANA informou que a criação do comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Xingu não é uma prioridade. 
 
A décima segunda condicionante da LP, que exigiu a melhoria da estrutura da FUNAI, 
foi atendida no escopo do Plano Emergencial, através do projeto de Fortalecimento 
Institucional. 
  
A décima terceira condicionante da LP, que obrigava a criação de uma instância 
específica para o acompanhamento da questão indígena, está atendida desde 2011 com 
estruturação do escritório de assuntos indígenas para o acompanhamento da implantação 
do Plano Emergencial. Em 2013, com a reestruturação administrativa e criação da 
Superintendência de Assuntos Indígenas, a Norte Energia ampliou as condições 
institucionais para o acompanhamento das atividades relacionadas à implantação do 
PBA-CI. 
 
À exceção da condicionante número 06, todas as exigências da LI fazem parte das 13 
condicionantes da LP. A condicionante 06 da LI, que obriga a Definição clara dos 
mecanismos de Sistema de Transposição de Embarcações, foi atendida 
especificamente em setembro de 2012, quando a FUNAI manifestou-se favoravelmente 
ao STE.  Atualmente, as instalações do STE já estão concluídas, sendo garantida a 
navegabilidade de todos os tipos de embarcação. 
 
No que diz respeito às obras, o PAC também inclui o monitoramento das principais 
emissões, 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. Conforme disposto no Capítulo 4.0, todos os 
parâmetros monitorados pelo CCBM para controle de poluição nas obras são 
comparados aos limites estabelecidos na legislação vigente.  
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PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho 
 
Capacitação da mão de obra 
 
A capacitação da mão de obra está sendo atendida pelo Programa 3.3 do PAC. A partir 
de janeiro de 2014 o Setor de Treinamento do CCBM foi reestruturado, unificando o 
Programa Capacitar, Treinamento de QMSSRS e Treinamento de Equipamentos, 
mudando o nome para 'Centro de Formação e Qualificação de Pessoas'. Essa 
reestruturação teve como objetivo melhorar a dinâmica de implantação dos 
Treinamentos descritos no Programa de Trabalho Detalhado (PTD), bem como o 
planejamento e realização dos Treinamentos legais e obrigatórios, e outros, 
possibilitando a gestão e a qualificação da mão de obra do CCBM. 
 
De um modo geral, entre fevereiro e março foram realizados treinamentos, campanhas, 
palestras, seminários cursos e treinamentos diários para funcionários contratados e 
subcontratados; Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, 
Responsabilidade Social, Treinamento Diário de Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde Ocupacional (TDSMS), Integração, Sistema de Gestão Integrada 
(SGI), 5S e outros temas. 
 
Foi dada continuidade aos programas de capacitação, tendo sido mantidas as parcerias 
com entidades externas, e treinados, por meio de cursos conveniados. Um total de 6.608 
pessoas/funcionários capacitadas no primeiro trimestre de 2014. Os cursos oferecidos 
no período foram: NR 35 (trabalho em altura) e NR 33 – Espaço Confinado, 
promovidos pelo SIENPA; Informática Básica, Sistemas elétricos de potência, 
reciclagem NR10 e programa jovem aprendiz promovidos pelo SENAI; operador de 
vibrador, operador de bomba de hidro jateamento, operador de martelete promovidos 
pelo SEST/SENAT; e, operação e aplicação de equipamentos de transporte promovido 
pelo SERTREMA.   
 
Além da capacitação/formação oferecida pelo CAPACITAR, o funcionário do CCBM 
também recebe capacitação e ou qualificação profissional no local de trabalho, por meio 
do programa de mudança de função, estabelecido pelo Procedimento de Sistema CCBM 
205 07 - Alterações de Cargos e Salários. Dessa forma, o funcionário tem a 
oportunidade de adquirir uma nova formação profissional trabalhando. No período de 
janeiro a março de 2014, foram promovidos 1.632 funcionários a uma nova função, 
sendo que na nova função alguns 547 funcionários tiveram também uma ascensão de 
seu nível.  
 
No período foi dado início as novas turmas do Programa Capacitar Jovem Aprendiz, 
programa específico para jovens com idades entre 16 anos e 6 meses a 18 anos, filhos, 
irmãos e dependentes legais de funcionários do CCBM. Em março de 2014, 133 jovens 
estavam participando de cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Engenheiro da 
Construção Civil e Mecânico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos de 
Terraplanagem; e, 332 jovens estavam frequentando cursos de Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Engenheiro da Construção Civil, Eletricista Instalador Predial, Mecânico de 
Usinagem e Mecânico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem. 
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O CAPACITAR deu continuidade às atividades de reciclagem a operadores do CCBM, 
em atendimento à exigência da NR 12 do Ministério do Trabalho (MT), recebendo, dos 
canteiros de obras, operadores de equipamentos diversos para um treinamento de 8 
horas, que atualiza os conhecimentos do operador quanto à simbologia do equipamento, 
operação adequada e normas de segurança. No período do primeiro trimestre de 2014 
foram capacitados 5.924 operadores. 
 
Foi dada continuidade às atividades do Programa de Alfabetização realizado em 
parceria com o SESI. Em março/2014 havia 88 alunos no nível de alfabetização, 73 no 
Ensino Fundamental I, 88 no Ensino Fundamental II e 11 no Ensino Médio, totalizando 
360 alunos, distribuídos nos três Sítios. Com o efetivo de 24.209 funcionários no 
CCBM em fevereiro/2014, no empreendimento havia naquela ocasião 1.880 analfabetos 
e/ou com até o primário incompleto. 
 
No período foi realizada adequação do número de salas de aula à dinâmica do programa 
de capacitação. Em março de 2014 havia disponível na unidade Sítio Belo Monte 04 
carpas climatizadas, 04 containers climatizados e 01 Centro de Treinamentos Práticos, 
na Unidade Sítio Canais e Diques tinha 04 salas climatizadas, 04 carpas climatizadas, 
12 simuladores de equipamentos pesados e um Centro de Treinamento Prático de 
trabalho em altura; na Unidade Sítio Pimental, havia 03 carpas climatizadas, 01 sala 
climatizada, 01 auditório climatizado, 01 Centro de Treinamento Prático para o trabalho 
em alturas e em espaços confinados; e, no Núcleo de Recursos Humanos, em Altamira, 
02 salas, ainda disponibilizadas para os treinamentos em segurança básica do trabalho, 
comportamento ambiental, comportamento social dentro e fora do empreendimento e 
comportamento patrimonial. 
 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
Norte Energia 
 
A Equipe de SSTMA-OE assumiu a gestão dos controles sobre os funcionários da NE, 
mas apenas das ações administrativas, tais como: solicitar EPIs para visitantes e 
funcionários; participar das reuniões do Conselho de SST da Norte Energia; participar e 
conduzir as reuniões da CIPA; aplicar e gerir treinamentos, etc. Os trabalhos dessa 
equipe são basicamente administrativos; porém, incluem visitas a campo, o que exige 
conhecimento mínimo de regras de segurança, além da própria condução de veículo. 
 
Apesar de pouco risco, não foi apresentado, até o presente momento, procedimento para 
identificação de riscos potenciais para os trabalhadores, especialmente aqueles que 
possam ameaçar sua vida (IFC, PD 02, item 2. Proteção da Mão de Obra, subitem Saúde 
e Segurança Ocupacionais). Além disso, outras práticas já empregadas pela NE ainda 
não foram formalizadas, tais como: procedimento para documentação e notificação de 
acidentes, doenças e incidentes ocupacionais; procedimento para treinamento dos 
trabalhadores; e, procedimento para acordos sobre prevenção, preparo e resposta a 
emergência. 
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CCBM 
 
O CCBM, por apresentar um Sistema de Gestão Integrado, com uma estrutura robusta e 
adequada ao tamanho do empreendimento, cumpre e transcende as exigências previstas 
no PD 02 relacionadas à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 
 
Obras do Entorno 
 
Em relação às Obras do Entorno, fica claro a baixa cultura e reatividade em relação a 
diversas regras de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Apesar de ter sido 
possível conferir, ao menos na amostragem realizada nas empresas SA Paulista, CCB e 
Consórcio Gel/Gouveia, diversos indícios de melhora na gestão e apresentação de 
registros, conforme exposto na Seção 4.3.4. Além disso, a estrutura de gestão de muitas 
dessas empresas não comporta o atendimento aos itens deste Padrão de Desempenho, 
haja vista não ser possível identificar procedimentos para identificação de riscos 
potenciais para os trabalhadores; documentação e notificação de acidentes, doenças e 
incidentes ocupacionais; procedimento para treinamento dos trabalhadores; e 
procedimento para acordos sobre prevenção, preparo e resposta a emergência. Nesse 
cenário, cabe à NE, enquanto empreendedora, adotar mecanismos que garantam o 
alinhamento com as diretrizes deste PD. 
 
Montadoras 
 
Como reportado na Seção 3.3, as Montadoras estão em fase de mobilização, embora 
tenha sido possível identificar atividades de campo. Nesta fase deverão ocorrer a 
construção dos canteiros de obra, refeitórios, banheiros, vestiários e outras instalações 
industriais. Os resultados referentes ao monitoramento de desempenho ocorreram 
somente para as atividades da LOCASERVICE, o que já demonstrou preocupação, 
embora se trate de um contrato pequeno em relação aos demais. 
 
Com o ingresso das montadoras, a equipe da EPBM passou a monitorar a partir de 
abril/2014 as questões relacionadas a SST. Assim, o reporte dos resultados deverá 
ocorrer no próximo RSAP. 
 
Durante a missão de monitoramento ficou evidente o trabalho de alinhamento e 
cobrança que a NE e BIOCEV estão conduzindo junto às montadoras. A preocupação 
nesse aspecto se relaciona à capacidade dessas empresas em atuar em duas frentes 
distintas: (i) elaboração e implantação do Sistema de Gestão; e, (ii) implantação e 
acompanhamento dos Controles Operacionais das atividades em execução. 
 
Políticas e procedimentos de RH 
 
O CCBM mantém uma administração de Recursos Humanos unificada para todos os 
funcionários da obra, independente do sítio em que estejam locados, e que é responsável 
pela coordenação e definição de salários e benefícios, emissão da Folha de Pagamentos, 
e coordenação de relacionamento com Sindicatos e outras entidades. Cada canteiro 
dispõe de escritórios de RH para atendimento direto aos funcionários do Sítio.  
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Segundo o 5º RSAP, em 28 de fevereiro de 2014 havia 25.926 trabalhadores, entre 
CCBM (22.711) e subcontratadas (3.215). Em comparação com o início do trimestre 
(dezembro de 2013), quando havia um total de 26.657 trabalhadores (23.907 do CCBM 
e 2.750 de empresas terceirizadas/subcontratadas), verifica-se decréscimo de 2,82% do 
número de funcionários no período entre janeiro e março/2014. No período anterior 
(outubro a dezembro), houve decréscimo de 13% na quantidade de trabalhadores total. 
   
Quanto aos procedimentos de recursos humanos, nesta inspeção de campo de maio de 
2014 não houve amostragem no andamento desses setores, uma vez que os mesmos 
haviam apresentado conformidade com a legislação e com os PE nas vistorias 
anteriores.   
 
Condições do Trabalho nas Obras Principais e do Entorno 
 
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, 
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas 
frentes de serviço de campo avançadas) que foram evidenciadas na OP, conforme 
constatado na Due Diligence e na missão anterior, são consideradas muito adequadas e, 
portanto, compatíveis com as melhores práticas requeridas pelo PD 02. 
 
No caso específico das OEs, as condições de trabalho são muito variáveis em função do 
nível de aderência das empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST. 
Entretanto, a equipe de supervisão de SST da NE demonstrou, ao menos na amostragem 
realizada, acompanhar de forma adequada essas questões, sempre registrando e 
acompanhando a solução das pendências. 
 
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de 
vivência, áreas administrativas e frentes de trabalho das OEs, foram evidenciadas 
condições razoáveis, dentro dos limites das exigências legais, e com necessidade de 
melhoria para conformidade total com os requisitos de Condições de Trabalho 
estabelecidas pelo PD 02.  
 
Mecanismos de Reclamações disponíveis aos trabalhadores 
 
No período continuaram o funcionamento dos canais de comunicação para recebimento 
de reclamações, sugestões e críticas. Os mecanismos de comunicação disponíveis no 
canteiro de obras incluem: caixas de sugestões, representante de funcionários, “Canal 
Aberto – Fale Conosco”, Ouvidoria, Treinamentos Diários de Segurança, além de 
painéis e panfletos informativos, palestras e campanhas. Nas vistorias do Consultor 
Independente tem se observado que os canais de comunicação disponibilizados são 
divulgados a todos os trabalhadores próprios e terceiros que atuam nos canteiros de 
obras, por meio do Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM e durante os 
treinamentos de integração de novos funcionários. 
 
O Guia de Comportamento do Funcionário divulga os valores sociais do CCBM aos 
trabalhadores contratados, com esclarecimentos sobre as atitudes e comportamento que 
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a empresa espera deles. Nesse documento constam as principais normas de 
comportamento e formas de agir, como o respeito às diferenças e a não discriminação 
total de raça, sexo, opção sexual, idade, nacionalidade, cultura, religião, condições 
físicas, crenças e opiniões. Consta também o alerta para o abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, atos que constituem crime; alerta para a intolerância, o assédio 
moral, a agressão física. Há detalhamentos para outras formas de ação que contribuem 
para o bom andamento e equilíbrio no ambiente de trabalho. 
    
O CCBM dispõe de Ouvidoria centralizada, responsável pelo recebimento de 
reclamações, sugestões, solicitações de informações denúncias dos funcionários, 
incluindo reclamações de cunho trabalhista. A Ouvidoria tem funcionária local com 
dedicação exclusiva, que trabalha atualmente integrada a uma plataforma de 
atendimento via serviço 0800.  
 
As manifestações são recebidas pela Ouvidoria, que assegura total sigilo do relato e da 
identidade do consulente. Os interessados nas consultas podem utilizar o telefone 0800 
ou o endereço eletrônico. O funcionário pode optar por se identificar, e então a 
Ouvidoria entrará em contato caso necessite de maiores informações ou 
esclarecimentos, e seus dados serão visualizados pelos Ouvidores do CCBM, que 
analisarão a manifestação; pode se identificar apenas para os Ouvidores, ficando 
anônimo para a empresa, ou seja, para a Comissão da empresa que analisa as 
manifestações; pode ficar totalmente anônimo, não se identificando, mas se quiser pode 
informar um e-mail para contato, caso sejam necessárias informações adicionais. Em 
qualquer uma dessas opções, o contato é feito por um profissional da Ouvidoria, o que 
garante que o canal seja idôneo e imparcial. 
 
Outra forma de comunicação, o “Canal Aberto – Fale Conosco”, também é bastante 
utilizado e aberto a manifestações dos trabalhadores. As formas de organização coletiva 
dos trabalhadores são reconhecidas pelo CCBM 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 encontram-se bem organizados e 
definidos e em conformidade com o PD 02.  
 
PD 03: Prevenção e Redução da Poluição 
 
De maneira geral, observa-se que os controles ambientais que vêm sendo adotados nas 
Obras Principais (OP) têm permitido a minimização dos impactos ambientais 
associados às atividades construtivas, o que contribui para prevenção da poluição e 
conservação dos recursos naturais. 
 
Conforme observado nas inspeções de campo, a maioria das instalações dos canteiros de 
obras possui características estruturais para evitar a poluição do solo, tais como piso 
impermeável, contenção secundária e cobertura. Soma-se a isso o estabelecimento de 
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procedimentos operacionais pelo CCBM, no âmbito do seu Sistema de Gestão 
Integrado, para evitar a ocorrência de poluição durante as atividades construtivas.  
 
No que diz respeito ao controle de poluição nas obras, o Programa de Controle 
Ambiental Intrínseco - PCAI, que faz parte do PAC, incorpora medidas de controle de 
erosão, gestão de efluentes domésticos e industriais e de qualidade da água para 
abastecimento, e gestão de resíduos sólidos, inclusive perigosos. A abrangência do 
tratamento das principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no 
âmbito do PCAI, foram abordados no Capítulo 4.0.  
 
Como se viu na Seção 4.2.1.1, o CCBM prossegue com o monitoramento de efluentes 
sanitários e industriais, da água subterrânea, da água bruta captada do Rio Xingu, e da 
potabilidade da água para consumo. Em relação às emissões atmosféricas, o CCBM 
realiza o monitoramento de fumaça preta nos seus equipamentos, com base nas 
orientações do PS CCBM 220 15 – Emissões Atmosféricas, utilizando a escala de 
Ringelmann, e controla as poeiras por meio da umectação constante das vias, da 
aspersão de água nos britadores e da instalação de filtro manga nas centrais de concreto.  
 
Em relação ao monitoramento de ruído, foi feita uma primeira medição em fevereiro de 
2013, relatada anteriormente, e uma segunda em março de 2014, cujos resultados foram 
reportados no 5º RSAP.  
 
Como se observou nos documentos e nas inspeções de campo realizadas, todos os 
parâmetros monitorados pelo CCBM são comparados aos limites estabelecidos pela 
legislação vigente. 
 
Desde a missão anterior, atendendo a recomendação da consultoria independente várias 
vezes reiterada, passou-se a comparar os resultados dos monitoramentos realizados pelo 
CCBM também com os padrões do IFC. O objetivo desta comparação seria adotar os 
valores mais restritivos entre estes e a legislação brasileira. A comparação com os 
padrões do IFC foi feita para os efluentes domésticos e industriais, e para o ruído.  
 
Como se observou no Capítulo 4.0, os efluentes sanitários tratados nas ETE são 
analisados e comparados pelo CCBM aos limites estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 430/2011. Desde a última missão a NE passou a apresentar uma comparação 
também com os padrões do IFC. Conforme se verifica nas tabelas comparativas 
incluídas no 5º RSAP, a maior parte dos resultados obtidos pelo tratamento nas ETEs 
atende aos limites estabelecidos pela CONAMA 430/11. No entanto, o quadro 
apresentado no RSAP (Quadro 5.1.1.2 – 3) necessita ser melhorado, principalmente em 
relação à DBO. Em alguns casos, como, por exemplo, para o Sítio Pimental, a DBO 
efluente nos três meses analisados é superior aos 120 mg/L estabelecidos pela 
CONAMA 430/11. Não há, no entanto, como saber se essa DBO efluente atende à outra 
condição, ou seja, remoção mínima de 60%, pois os quadros não apresentam as 
porcentagens. A única forma de verificar o atendimento é abrindo cada laudo 
encaminhado como anexo. 
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Observando os laudos dos três meses, verifica-se que são atendidos os limites da 
CONAMA 430/11 para DBO, mas com valores muito próximos dos 60% de remoção 
para a maior parte dos casos. Não houve nenhum caso com eficiência abaixo de 60%, 
como ocorreu no período anterior (48,58% de remoção de DBO em dezembro, na ETE 
do Sítio Belo Monte). 
 
Quanto aos sólidos, o Quadro 5.1.1.2 – 3 foi acertado em relação ao limite da 
CONAMA 430/11 para materiais sedimentáveis, que é de até 1 mL/L em teste de 1 hora 
em cone Inmhoff, e em relação ao limite do IFC para SST, que é de 50 mg/L. Essas 
dados estavam incorretos no quadro do 4º RSAP. Cabe ressaltar, no entanto, que o 
arquivo Parametros ETE_PI_Dez-13 a Fev-1414, encaminhado no Anexo 06 – Planilha 
Padrões de Qualidade Ambiental – Sítio Pimental-março do 5º RSAP, continua com os 
limites trocados em relação a sólidos.  
 
Em relação a sólidos sedimentáveis, o 5º RSAP informa que o mesmo foi apenas 
monitorado para o efluente dos Sítios Canais e Diques e Pimental, e no mês de março. 
No entanto, verificando os laudos, observa-se que desde fevereiro este parâmetro vem 
sendo monitorado para os efluentes das ETEs dos três Sítios. Recomenda-se mais uma 
vez preencher com maior atenção do Quadro 5.1.1.2 – 3.  
 
Em relação a SST, o parâmetro não vinha sendo por não estar mencionado na legislação 
nacional. A NE informou que em maio/14 o mesmo será incluído no plano de 
amostragem. No Sítio Belo Monte o parâmetro foi analisado e apresentou valores acima 
do estipulado pelo IFC (50 mg/L). Cabe ressaltar que os valores informados no Quadro 
5.1.1.2 – 3 como sendo de SST para o efluente da ETE Belo Monte, na verdade são 
relativos a sólidos totais (Resíduo total), que incluem a parcela suspensa (resíduo 
filtrável) e dissolvida (resíduo não filtrável). Os sólidos totais vêm sendo 
constantemente monitorados, para todos os sítios. Recomenda-se incluir o parâmetro 
SST (Sólidos Suspensos Totais) no plano de amostragem, que é determinado filtrando 
as amostras, já que é este parâmetro que possui limite estabelecido pelo IFC (50 mg/L).  
 
Assim como o RSAP anterior, o 5º RSAP incluiu, além dos resultados, uma análise dos 
resultados que não atendem aos padrões do IFC, o que ocorre, como se observa, para a 
grande maioria dos parâmetros. Apenas em umas poucas amostras é atendido o limite 
de 10 mg/L de nitrogênio amoniacal. 
 
Isso ocorre, pois os limites do IFC são mais restritivos para todos os parâmetros, alguns 
deles, como DBO, os valores são extremamente mais restritivos que os da legislação 
brasileira. Como no trimestre passado havia-se constatado um desempenho ruim do 
tratamento nas ETEs inclusive para os valores da CONAMA 430/11. Recomendou-se, 
portanto, avaliar r a contratação de um consultor especialista para determinar as causas 
dos resultados ruins e definir as ações necessárias a serem tomadas. 
 
A esse respeito, o 5º RSAP informa a realização, em 27/02/2014, de vistoria conjunta da 
BIOCEV, NE, LEME e Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento 
Ambiental, para inspeção e coletas nas ETEs dos Sítios Construtivos, com foco em 
DBO. O Relatório de Inspeções nas ETE’s dos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e 
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Diques, que resultou dessa inspeção, foi apresentado como anexo ao 5º RSAP. Segundo 
o relatório, as coletas realizadas na data resultaram em verificação da ineficiência da 
ETE do Sitio Belo Monte, cuja remoção foi inferior a 60% (48,5%). Esse fato já havia 
sido constatado no período anterior. Nas demais ETEs, a eficiência de 60% foi atendida, 
mas os resultados foram sempre próximos desse limite (66% para Pimental e 61% para 
Canais e Diques). 
 
Foram coletadas também amostras em corpos d’água que recebem os efluentes tratados, 
para avaliação da qualidade da água (vala central drenagem – canal derivação, igarapé 
próximo à ETE Belo Monte e Igarapé Paquiçamba). Os resultados obtidos para vários 
parâmetros, como turbidez (acima do limite para todos os pontos), OD, DBO e 
coliformes (tosos acima do limite no igarapé próximo à ETE Belo Monte) mostram que 
os resultados do tratamento estando aquém do esperado, estão deteriorando a qualidade 
da água a jusante. Por esse motivo, a BIOCEV registrou não conformidades para a ETE 
Belo Monte, o que vem de encontro ao atendimento a parte de uma recomendação feita 
pela consultoria independente no 4º Relatório de Monitoramento (ver recomendação 
12* do Quadro 8.0.a). Em relação a não conformidades abertas pelo não atendimento 
aos Padrões do IFC, as mesmas não foram identificadas. 
 
A vistoria resultou também na identificação de vários problemas de manutenção dessas 
ETEs, como vazamentos e transbordamentos, por exemplo. Constatou-se que esses 
problemas resultaram em ROs registrados pela BIOCEV. 
 
Outras análises de qualidade da água a jusante da ETE do Sítio Belo Monte em janeiro, 
fevereiro e março não apontaram nenhuma alteração dos parâmetros estabelecidos pela 
CONAMA 357/05. 
 
Segundo informado no 5º RSAP, inclusive como atendimento a outra recomendação da 
consultoria independente feita no 4º Relatório de Monitoramento (ver recomendação 11 
do Quadro 8.0.a), o CCBM informou que está providenciando a contratação de um 
profissional especializado com experiência na área de saneamento, que caracterizará 
todos os efluentes gerados, avaliará as condições de funcionamento e dimensionamento 
dos sistemas e definirá as ações para correção dos desvios, com objetivo de tornar os 
resultados estáveis, melhorar o atendimento aos padrões de desempenho do IFC e 
garantir o atendimento a legislação Nacional. Não foram dadas informações mais 
concretas sobre o prazo de concretização dessa contratação.  
 
No período houve um registro da BIOCEV neste sentido. Trata-se do RO-3100017-
2014-PAC, que indica coloração esverdeada do efluente da última lagoa da ETE do 
Sítio Pimental (o dado sobre o sítio encontra-se apenas no RO, e não na Planilha de 
registros de RD), com necessidade de verificação das causas dessa anomalia. Este RO 
aparece com status de concluído na Planilha com atualização em 08/04. 
 
No Capítulo 4.0 também foram descritos os controles realizados em áreas com geração 
de efluentes industriais (oficinas mecânicas, plants de combustível, centrais de 
concreto) e com armazenamento de produtos perigosos, por meio de caixas separadoras 
de água e óleo (SAO) e bacias de sedimentação. Os efluentes industriais também são 
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analisados em relação aos parâmetros da Resolução CONAMA 430/2011. Neste 
período, conforme já mencionado na Seção 4.2.1.1, foi realizada também a comparação 
dos resultados com os padrões do IFC. 
 
As tabelas com os resultados das amostras dos efluentes das SAO e bacias de 
sedimentação nos meses de janeiro a março mostram que o tratamento atendeu, na 
grande maioria dos casos, aos parâmetros que possuem limites estabelecidos pela 
CONAMA 430/11. É exceção apenas a concentração de óleos e graxas no efluente da 
SAO da Oficina Mecânica/Rampa de Lavagem do Sítio Bela Vista, em fevereiro, que 
resultou em 25,5 mg/L, extrapolando o limite de 20 mg/L definido pela legislação. A 
análise incluída no RSAP aponta este caso, mas erroneamente especifica que o mesmo 
ocorreu no Sítio Pimental. O RSAP afirma que o desvio deveu-se ao descumprimento 
do cronograma de limpeza da caixa de separadora de água e óleo e que, após a 
manutenção correta do sistema, o parâmetro voltou a ficar dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação nacional e pelo IFC, o que foi possível constatar nos 
laudos de março encaminhados. 
 
Como apontado nos relatórios anteriores, os valores mais discrepantes não possuem 
limites estabelecidos pela CONAMA 430/11. É o caso da Turbidez, já que Sólidos 
Totais, que era outro parâmetro com valores demasiadamente elevados nos períodos 
anteriores, deixou de ser monitorado neste trimestre. No caso da Turbidez, há amostras 
com valores que atingem 4323 NTU, como o efluente da rampa de lavagem de veículos 
leves pioneira do Sítio Canais e Diques, em janeiro, e 5285 NTU, como o efluente da 
SAO da oficina mecânica/rampa de lavagem de veículo do Sítio Belo Monte, em 
fevereiro. Além desses, que são os de maior expressividade, há outras várias amostras 
cuja turbidez efluente resultou acima de 2000 NTU. Diante desses valores, deve-se 
garantir que esses efluentes sejam reusados na própria obra, ou que as instalações 
trabalhem em circuito fechado, sem descarte dos mesmos em corpo d’água. 
 
O 5º RSAP não informa o motivo da exclusão do parâmetro sólidos totais do plano de 
amostragem. A análise contida no 5º RSAP assume que os limites estabelecidos pelo 
IFC estão sendo ultrapassados, mas que o empreendimento está atendendo à legislação 
brasileira. 
 
No que diz respeito à água para abastecimento, o CCBM vem realizando o 
monitoramento conforme proposto, comparando os resultados das coletas realizadas nas 
ETA e nos bebedouros ao que determina a Portaria 2914/2011, conforme verificado no 
5º RSAP, que inclui gráficos com os resultados e os laudos como anexo. 
 
Diferentemente dos períodos anteriores, em que os laudos não conformes ocorriam nos 
bebedouros e não nas ETAs, indicando problemas de distribuição e não de tratamento, 
neste período houve resultados insatisfatórios para a ETA do Sítio Bela Vista. A água 
tratada na mesma apresentou valores elevados de cor (27 e 56 mg Pt/L, contra um limite 
de 15 mg Pt/L estabelecido pela Portaria 2914/2011) e turbidez (10 NTU, contra um 
limite de 5 NTU). Além disso, ultrapassou o limite de 2 mg/L de cloro residual livre em 
várias amostras. Em relação a este parâmetro, cabe salientar que a maior parte das 
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amostras das ETAs de todos os sítios ultrapassa o limite máximo de 2 mg/L de cloro 
residual livre. 
 
Em relação aos bebedouros, foram apresentados dados apenas dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2014. Não é possível avaliar todos os laudos, pois são muitos, mas com 
base nos gráficos e análise apresentados no 5º RSAP observa-se que o número de laudos 
insatisfatórios é pequeno perto da quantidade de amostras analisadas (Sítio Belo Monte: 
5 laudos insatisfatório de um total de 259; Sítio Canais e Diques: 11 laudos 
insatisfatórios de um total de 162;  Sítio Pimental: 1 laudo insatisfatório de um total de 
201; e Sítio Bela Vista: 4 laudos insatisfatórios de um total de 70). As medidas tomadas 
nos casos de resultados insatisfatórios incluem higienização de bebedouro, troca dos 
elementos filtrantes e recoleta; desmobilização do bebedouro; interdição do bebedouro 
até resolução do problema. Cabe atentar, também no caso dos bebedouros, além da 
garantia do valor mínimo de 0,2 mg/L de cloro residual livre, como especifica a Portaria 
2914/2011, também a não ultrapassagem do valor máximo permitido para este 
parâmetro (2 mg/L).  
 
Em relação aos resíduos sólidos, observou-se, de maneira geral, que a gestão tem 
ocorrido de maneira adequada.  
 
Em relação ao status de instalação do incinerador no Sítio Belo Monte, o 5º RSAP 
informa que a LO ainda não foi emitida, mas que o CCBM está atuando junto à 
SEMA/PA de forma constante para agilizar o processo de licenciamento. Em reunião do 
PAC, conforme verificado em ata encaminhada no 5º RSAP, a NE requereu ao CCBM 
que evidenciasse nos RGM-Es as tratativas junto à SEMA-PA relacionadas à LO do 
incinerador.  
 
Conforme apontado em relatórios anterior, vários resíduos ainda estavam sem 
destinação definida, e continuavam sendo armazenados na central de resíduos dos 
Sítios. Nesse sentido, o consultor independente recomendou a apresentação de plano de 
destinação para os principais resíduos recicláveis recolhidos na obra (ver item 5 da 
recomendação 108 do Quadro 8.0.a). Esse plano não foi apresentado, mas algumas 
informações sobre a destinação de resíduos recicláveis é apresentada no 5º RSAP, bem 
como informações sobre tratativas, no período, para destinação de papel/papelão e 
plástico, lâmpadas, baterias e madeira de construção.  
 
Conforme já mencionado na Seção 4.2.1.1, alguns resíduos são encaminhados para 
incineração. Não se esclarece, no entanto, onde está sendo realizada essa incineração 
enquanto não se obtém a LO para o incinerador previsto para o Sítio Belo Monte. No 
que diz respeito aos resíduos de serviços de saúde (RSS), o 5º RSAP apresentou 
planilha que informa que os mesmos são armazenados em suas respectivas áreas 
(ambulatórios) e que são transportados pela empresa PLAMAX para incineração em 
Belém, onde ocorre também a incineração de EPIs contaminados, coletados pela mesma 
empresa. Nesse período foi acertado também a coleta e transporte pela PLAMAX de 
pilhas e baterias, estas para incineração, e de lâmpadas fluorescentes.   
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Ainda em relação à gestão de materiais perigosos, prosseguem as ações de manejo do 
CCBM já citadas em relatórios anteriores, como a disponibilização de kits de mitigação 
para situações emergenciais e impermeabilização e a contenção secundária nos locais de 
armazenamento de produtos perigosos. O 5º RSAP informa que não ocorreram 
contingências ambientais no período. No 4º RSAP havia-se constatado que apesar do 
mesmo não indicar a ocorrência de contingências no período, planilhas utilizadas pelo 
CCBM para controle de anomalias ambientais nos Sítios Construtivos foram 
encaminhadas, registrando a ocorrência de vários acidentes com vazamentos de 
produtos perigosos e consequente contaminação do solo e de corpo hídrico lêntico. No 
5º RSAP estas planilhas de anomalias não foram encaminhadas. 
 
No período foram reportados também alguns treinamentos relacionados com práticas de 
prevenção da poluição durante a manutenção, abastecimento e lubrificação de 
equipamentos, mais especificamente sobre o procedimento PO CCBM 220 33 – 
Abastecimento em campo por caminhão comboio, e sobre o procedimento PO CCBM 
220 11 – Derramamento de produtos químicos. 
 
Toda a discussão acima se aplica às obras principais. Em relação às obras do entorno, 
não foram disponibilizadas informações no 5º RSAP, conforme informado na Seção 
4.2.1.3, mas foi possível fazer algumas constatações com base na vistoria de campo 
realizada em maio. 
 
A equipe de SSTMA-OE tem gerado resultados de desempenho e registrado os desvios 
através de Registros de Ocorrência, os quais são lançados em planilha para posterior 
acompanhamento. Até o momento, no entanto, não foi apresentado o Termo de 
Referência que orientará o reporte do desempenho das contratadas. 
 
Verificou-se, na inspeção de maio, que as empresas SA Paulista e CCB contrataram 
profissionais dedicados à verificação das questões ambientais, e possuem Planos 
Ambientais que contemplam diversos procedimentos de como gerir seus principais 
aspectos ambientais (resíduos, efluentes, potabilidade de água, postos de abastecimento, 
emissão de fumaça preta, produção de concreto, armazenamento de produtos químicos, 
entre outros). Mesmo assim, durante a vistoria foi possível identificar desvios, 
principalmente nas obras de construção das casas dos RUCs, executadas pelo CCB, e 
que estão detalhados na Seção 4.2.1.3.  
 
No caso da SA Paulista, foram constatadas diversas melhorias, já um possível reflexo 
do trabalho da profissional de meio ambiente recém-contratada para orientação e 
supervisão dos controles ambientais a serem adotados nas obras. Foram inclusive 
observados desvios anteriormente registrados, e que estão sendo corrigidos. Na Seção 
4.2.1.3 encontram-se os detalhes dessas ações de correção. 
 
Na inspeção realizada na obra de construção da ETE Altamira, executada pelo 
Consórcio GEL/Gouveia, também foi constatada a adoção de controles ambientais. No 
entanto, como já apontado em relatórios anteriores, a GEL/Gouveia é uma empresa de 
grande porte, que possui melhor estrutura, equipe de QMSSRS e Sistema de Gestão, e 
profissional de meio ambiente dedicado a essa obra. 
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Conforme apontado na Seção 4.2.1.3, verificou-se que as empresas inspecionadas não 
dispõem de locais adequados para destinação final de resíduos da construção civil, bem 
como de resíduos contaminados. Para estes últimos, a solução seria encaminhar para 
incineração em Belém, com as empresas custeando o transporte. Essa operação não foi 
realizada por nenhuma das contratadas até o presente momento. Assim os resíduos 
perigosos estão sendo acumulados nas próprias OEs, até que se viabilize uma 
quantidade coerente com o custo do transporte.  
 
Em relação aos resíduos de construção civil, atualmente as construtoras os destinam 
para o Aterro Sanitário Municipal de Altamira, recém-inaugurado. A preocupação é que 
a disposição deste tipo de resíduo possa diminuir vida útil do aterro. Além disso, não há 
qualquer documento que comprove esse envio, como Manifesto de Transporte de 
Resíduos, por exemplo. 
 
PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade 
 
Riscos Comunitários Associados ao Fluxo Migratório 
 

As propostas para os riscos associados ao fluxo migratório foram colocadas no PBA em 
seus diferentes Planos, Programas e Projetos. Estão sendo executadas várias obras de 
reforço de capacidade da infraestrutura, conforme descrito no Capítulo 6.0 (Andamento 
dos Programas do PBA), com investimentos em saneamento, equipamentos de saúde e 
educação e em programas de assistência social.   
 
Em relação à quantidade de unidades escolares, entende-se que as propostas para 
atender futuras demandas na área educacional estão sendo cumpridas e estão bem 
acompanhadas pela análise de suficiência dos equipamentos. A situação apresentada no 
5º RSAP é a de que foram concluídas 48 unidades educacionais, quatro estavam em 
andamento (em Altamira), três em fase de contratação (em Anapu) e dez unidades 
estavam na fase de elaboração de projetos. Do total de unidades previstas para execução 
pelo empreendimento, 26 unidades estavam em fase de avaliação de suficiência. 
Também foram finalizados cinco cursos de formação nos municípios da ADA, que 
trataram os temas Atendimento Educacional especializado (Altamira, Vitória do Xingu e 
Brasil Novo) e Alimentação Saudável (Senador José Porfírio e Anapu), que contaram 
com a participação de 195 e 120 profissionais da área, respectivamente. 
 
Quanto às obras de saneamento, em Altamira foram concluídas cerca de 60% das obras 
de rede de distribuição de água e de rede coletora de esgoto. Em Vitória do Xingu, o 
sistema de esgotamento sanitário encontrava-se em implantação sendo que já foram 
concluídas três Estações de Tratamento de Esgoto. Já foram concluídas as obras do 
Aterro Sanitário nesses dois municípios. Em Belo Monte e Belo Monte do Pontal, foram 
concluídas as obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário e encontra-se 
em fase de implantação inicial as obras de implantação do sistema de abastecimento de 
água. 
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Quanto às obras de reforço da infraestrutura de saúde, já foram concluídas e entregues 
32 unidades as municipalidades. No total estão previstas 37 obras, dentre elas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), Núcleos de Vigilância Sanitária (NUVS), hospitais, Centro de 
Diagnóstico; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e sede de secretaria. Encontra-se 
em andamento as obras de reforma e ampliação do Hospital Geral de Altamira. Também 
estão sendo ampliados/construídos Hospitais em Anapu e Vitória do Xingu. 
 
Continuaram os atendimentos nos balcões fixos e móvel do Programa de Orientação e 
Monitoramento da População Migrante (7.1) visando o encaminhamento e 
monitoramento da população migrante. Desde o início das atividades do Núcleo de 
Atendimento Social de Altamira (setembro de 2012), foram atendidos e orientados 390 
migrantes, sendo que 217 foram encaminhados ao Programa de Orientação e 
Monitoramento da População Migrante, 16 retornaram ao local de origem e receberam 
passagens e ajuda de custo e 35 retornaram ao local de origem e permaneceram na Casa 
de Acolhida. Em Belo Monte e Vitória do Xingu foram 42 migrantes atendidos nesse 
mesmo período. 
 
Também estão sendo realizadas ações voltadas ao fortalecimento da administração 
pública (6.3. Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos). Foram realizadas 
oficinas de planejamento e gestão, capacitações para formação básica dos servidores e 
técnicos municipais, oferecimento de cursos e de consultorias nas áreas de planejamento 
urbano e uso e ocupação do solo, gestão e operacionalização de aterro sanitário e outros.  
 
Concomitantemente a essas ações, a Norte Energia continua monitorando a evolução de 
uma série de indicadores socioeconômicos da AII, que incluem: número de novas 
ligações elétricas, volume de lixo coletado diariamente, consumo de água, número de 
novos veículos emplacados, número de matrículas nas escolas, número de atendimentos 
em assistência social, número de ocorrência policiais, entre outros.  
 
Outros programas que acompanham o afluxo populacional causado pelo 
empreendimento têm a sua execução prosseguindo como proposto como o Programa de 
Acompanhamento Social, como parte do Plano de Atendimento à População Atingida, 
que inclui dois subprogramas 4.6.1. Projeto de Acompanhamento e Monitoramento 
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs e 4.6.2. 
Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida. 
 
Desse modo, pode-se considerar que os Riscos Comunitários Associados ao Fluxo 
Migratório vêm sendo monitorados e gerenciados a contento e, portanto, em 
conformidade com os Princípios do Equador. 
 
Segurança da Comunidade 
 
A NE monitora apenas as ocorrências de acidentes de trajeto que ocorrem com 
funcionários do CCBM (vide registro do RSAP). Nenhuma informação relacionada a 
eventos que tenham interface com a comunidade foi relatada. Assim, não há bases para 
afirmar sobre a eficácia das ações adotadas pela NE (consórcio construtor, montadoras, 
construtoras das obras do entorno, empresas executoras dos programas do PBA e outras 
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contratada diretas da NE). Existem diversas evidências de ações adotadas para gerenciar 
os riscos ocasionados às comunidades; porém, esses não foram mapeados 
adequadamente no conjunto de Perigos/Riscos (vide discussão no âmbito do PD 01). 
 
No conjunto de responsabilidades da OP, o CCBM mantém diversas ações que têm 
como objetivo controlar os riscos relacionados à interação com a comunidade nas áreas 
onde atua. A eficácia dessas ações fica fragilizada pela falta de informações sobre a 
ocorrência de acidentes envolvendo a comunidade. Essa informação também se aplica à 
fornecedora e às montadoras, que mantém relação/interface com a comunidade durante 
o transporte, recebimento e circulação de materiais.  
 
Situação similar ocorre com as OEs que também mantém relação direta com a 
comunidade, principalmente as obras de saneamento. Para essas obras, apesar de 
existirem diversas evidências de sinalização, isolamento e proteções relacionadas ao 
trânsito, não há padronização das ações entre as empresas executoras. A Equipe de 
SSTMA-OE elaborou minuta de diretrizes para alinhamento entre as ações e instâncias 
de aprovação, quando necessário, dos projetos de sinalização. A apresentação desse 
documento ocorreu no 4º RSAP; porém, até o fechamento deste relatório nenhuma 
evolução foi reportada. 
 
A Ação 23 do Quadro 7.0.a determina a necessidade de disponibilizar telefone de 
emergência para eventuais reclamações da comunidade e a recomendação 45 do 
Quadro 8.0.a determina a necessidade de formulação de um plano de atendimento a 
emergência que também envolva a comunidade. As contratadas menores poderão seguir 
as diretrizes determinadas no plano desenvolvido pela NE, evitando assim que cada uma 
elabore o seu próprio plano. 
 
O CCBM evidenciou, no período, a consolidação do “PS CCBM 220 94 - Procedimento 
para Gestão de Segurança no Tráfego Rodoviário”, com foco em seus funcionários 
diretos e indiretos. Assim, no contexto da obra principal ainda encontram-se 
desamparados os perigos e riscos decorrentes das operações de transportes de 
equipamentos e materiais provenientes das montadoras (CMBM e Andritz) e da 
fornecedora (ELM). 
 
Apesar de existirem diversas evidências de sinalização, isolamento e proteções 
relacionadas ao trânsito para as Obras do Entorno, não há padronização das ações 
entre as empresas executoras das Obras do Entorno. Salienta-se que as obras de 
saneamento possuem total interface com o trânsito das cidades. Nesse cenário, e diante 
da Ação 30a do Quadro 7.0.a, a Equipe de SSTMA-OE elaborou (no período do 4º 
RSAP) minuta de diretrizes para alinhamento entre as ações e instâncias de aprovação, 
quando necessário, dos projetos de sinalização; porém, a mesma ainda não se encontra 
aprovada. 
 



 

 

 

 

                                209 

 

Saúde da Comunidade 
 
A saúde da comunidade, tanto de trabalhadores quanto da população residente, está 
sendo acompanhada pelo Plano de Saúde Pública (8), desmembrado no Programa de 
Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde (8.1), Programa de Vigilância 
Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2) e Programa de Ações para o 
Controle da Malária (8.3).  
 
As ações do Programa 8.1 têm atendido às metas e aos cronogramas propostos no PBA 
reformulado. Do total de 37 obras previstas, 32 já foram concluídas e entregues.  
 
Está em andamento o Hospital Geral de Altamira (HGA) - Mutirão, com previsão de 
término para agosto de 2014. O hospital, reformado e ampliado, terá área de 6.000 m2, 
com 3 salas cirúrgicas, 10 leitos em UTI e 100 leitos hospitalares. Após a conclusão do 
hospital geral será iniciada a obra do Hospital Materno Infantil São Rafael, com 
capacidade para 70 leitos, com previsão de término em dezembro de 2015.  
 
Encontra-se em execução a ampliação do Hospital Municipal de Anapu, com 29 leitos e 
a construção o Hospital da Vila dos Trabalhadores Vitória do Xingu, com 16 leitos, 
podendo ser ampliado para 32 leitos. O Hospital Municipal – Sede de Vitória de Xingu, 
previsto para ser construído, está com o projeto em análise pela Vigilância Sanitária.  
 
No período foi realizada a entrega à Secretaria Municipal de Saúde de Altamira da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) provisória do Jatobá na área do Reassentamento 
Urbano Coletivo (RUC), que está atendendo às famílias já residindo no local. Foram 
contratados três profissionais (uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma 
servente) para atuação na unidade Jatobá. O processo para construção do prédio 
definitivo da UBS Jatobá e de outras duas nos reassentamentos São Joaquim e 
Laranjeiras encontra-se em curso, com previsão de conclusão no 1º semestre de 2015.  
 
A implantação de equipes de saúde financiadas pela NE não sofreu alteração, conforme 
previsto no PBA: cinco equipes no município de Altamira; cinco em Vitória do Xingu; 
e uma equipe em Anapu.  
 
As ações de educação em saúde têm sido realizadas em parceria com a 10ª 
RPS/SESPA/Altamira, secretarias municipais de saúde e de educação, igrejas, 
associações comunitárias, órgãos e entidades dos municípios da AID, polícia militar, 
guarda Municipal, SENAI, associações de moradores. Já foram realizadas 43 palestras 
que abordaram 25 temas, totalizando 2.959 participantes. 
 
O Programa 8.2 desenvolve 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. 
 
As ações de vigilância são constantemente fortalecidas por meio dos Núcleos de 
Vigilância em Saúde (NUV) para manter o controle das doenças e agravos, com 
inclusão de Hepatites virais e AIDS, conforme recomendação do Departamento de 
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Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) do Ministério da Saúde. 
 
Todos os Núcleos de Vigilância Epidemiológica, construídos ou reformados, 
devidamente equipados e mobiliados, foram entregues aos cinco municípios da AID e 
Pacajá.  
 
Periodicamente também é feita a análise do comportamento das doenças e agravos, 
Conforme recomendação do Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde do 
Trabalhador, da SVS do Ministério da Saúde, com os seguintes agrupamentos: a) 
Doenças com ocorrência de casos: dengue, malária, leishmaniose, hepatites virais, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)/AIDS, tuberculose, hanseníase e doenças 
de chagas; b) Outros agravos: acidentes por animais peçonhentos; e c) Doenças de 
notificação imediata ou de registro esporádico, como a febre amarela, síndrome 
hemorrágica de Altamira, hantavirose e raiva. 
 
No período em avaliação foi concluída a 8ª etapa do monitoramento de vetores 
realizado pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). Os resultados desse monitoramento 
serão consolidados em Relatório Anual elaborado pelo IEC.  
 
A expansão e o fortalecimento da rede de atenção à saúde, devido ao cumprimento das 
condicionantes do processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, 
contribuíram para melhorar a detecção de doenças e agravos. Os fatores que mais se 
destacaram para essa implementação foram: a oferta de exames de laboratório, testes de 
HIV, capacitação dos gestores e dos profissionais de saúde, estruturação dos núcleos de 
vigilância, entre outros. A melhoria na alimentação dos dados e análise da informação 
tem permitido o aperfeiçoamento do planejamento e monitoramento das ações, 
proporcionando maior eficiência e efetividade da vigilância em saúde. 
 
Em relação ao PACM (Programa 8.3), o apoio técnico, os insumos de combate e 
prevenção da malária, material informativo e os constantes treinamentos realizados têm 
contribuído para a melhoria na estrutura dos serviços de saúde nos municípios da AID e 
para o fortalecimento da vigilância da malária. Os estudos realizados até o momento 
apontaram uma redução drástica dos casos de malária do ano de 2014 em relação aos 
níveis anteriores ao início do projeto: em janeiro de 2012 a região ultrapassou os 1.000 
casos de malária, em 2013 os casos na região foram em torno de 400 e em 2014 atingiu 
cerca de 200 casos no mesmo período.  
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, mais 
especificamente com os requisitos do PD 04, o Plano de Saúde Pública encontra-se em 
conformidade.  
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Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças 
 

No projeto Belo Monte, o risco à comunidade associado aos serviços de vigilância está 
dividido da seguinte forma: 
 
• Obra Principal/CCBM: existem duas empresas de vigilância contratadas pelo 

CCBM (SERVSAN e PROSEGUR), desarmadas, que dividem as atividades entre 
todas as áreas dos sítios sem critério fixo, apesar de cada sítio possuir um 
coordenador por canteiro. Além dessas duas empresas privadas, a Força Nacional 
mantém equipe fixa (e alojada) em cada um dos sítios, sendo esta equipe a única 
armada em todos os sítios. A presença da Força Nacional ocorre de maneira 
preventiva desde maio de 2013, permanecendo sediada na região para manter a 
ordem pública em casos de confrontos sobre o projeto; 
 

• Centro de Estudos Ambientais (CEA): a NE mantém contrato com a empresa 
SERVSAN, neste caso armada, com presença de 2 (dois) funcionários em turnos de 
12 x 12 horas, revezando-se com outra dupla a cada 15 (quinze) dias;  
 

• Obras do Entorno: cada obra do entorno possui sua própria equipe de vigilância 
patrimonial, não tendo sido constatada, durante as inspeções de monitoramento, 
alguma que fosse armada. Os contratos são variados, incluindo pessoas alojadas 
para a segurança noturna, porteiro e vigia noturno. 

 
Segundo informações fornecidas pela CCBM, a SERVSAN e a PROSEGUR têm as 
suas atuações regulamentadas nos respectivos contratos de prestação de serviços, sendo 
que o foco de sua atuação é patrimonial nas áreas de canteiros de obras e instalações 
afins. 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 
não foi evidenciada, conforme solicitado na Recomendação 44 do Quadro 8.0.a 
(Padrão de Desempenho PD 04 do IFC, parágrafos 12 a 14).   
 
Preparação e Resposta de Emergências 
 
Ainda na esfera do Projeto de Segurança e Alerta, existe a necessidade de a NE 
implantar uma série de medidas aplicáveis ao gerenciamento de emergências 
envolvendo a comunidade (PD 04). Para tanto, a NE contratou serviço adicional da 
Ferreira Rocha (FR) apara elaborar o Plano de Atendimento a Emergência (PAE) do 
empreendimento, porém este documento contemplará apenas funcionários da NE e de 
suas contratadas, sejam eles diretos ou indiretos. Assim, ficariam fora desse plano todas 
as ocorrências que envolvam a comunidades, inclusive os fornecedores de insumos para 
a obra. 
 
O CCBM conta com um Plano de Atendimento a Emergências (PAE) adequadamente 
implantado, porém como foco no público interno e suas atividades, conforme 
apresentado na Seção 4.3.2. A única pendência relaciona-se justamente à ausência de 
preparo para emergências que envolvam a comunidade. O ingresso das Montadoras 
trouxe a necessidade de alinhamento de ações de emergência, realização de exercícios 
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simulados e mitigação de riscos entre empresas que atuam nos sítios, até então geridos 
única e exclusivamente pelo CCBM. 
 
O ingresso do Consórcio Montador traz a necessidade de alinhamento de ações de 
emergência, realização de exercícios simulados e mitigação de riscos entre empresas 
que atuam nos sítios, até então geridos única e exclusivamente pelo CCBM. 
Atualmente, a empresa LOCASERVICE está amparada pelo Plano de Atendimento à 
Emergência – PAE do CCBM. O ingresso do Consórcio Montador, previsto para 
abril/2014, trará um contingente muito maior de funcionários e deverá alterar a 
sistemática de atuação e avaliação de cenários. A próxima missão certamente deverá 
avaliar esses aspectos. 
 
Diante dessa situação, é imperativo que a NE estruture um plano de atendimento a 
emergência que alinhe as ações entre as diversas partes interessadas ou pelo menos que 
estabeleça diretriz para que isso aconteça no âmbito de suas contratadas e a relação que 
as mesmas mantêm com a comunidade e respectivos funcionários, fornecedores, 
prestadores de serviço e visitantes. 
 
PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário 
 
Plano de Ação para Compra de Terras e Reassentamento (PAR) 
 
A Superintendência de Assuntos Fundiários e Relocações é o órgão da NE que trata das 
ações de reassentamento rural e urbano da UHE Belo Monte. Dada a diversidade de 
programas e projetos destinados a atender a diferentes aspectos do reassentamento tanto 
rural como urbano, com uma diversidade de executores distintos, no Plano de Ação da 
Due Diligence, de dezembro de 2012, foi solicitada a elaboração de um documento 
síntese de acordo com o roteiro sugerido pelo IFC e Princípios do Equador para a 
elaboração de Plano de Ação de Reassentamento – PAR (em inglês Resettlement Action 
Plan - RAP), resumindo e atualizando as ações já previstas do Plano de Atendimento à 
População Atendida (4.0), que engloba todos os procedimentos para aquisição e 
liberação de terras para a UHE Belo Monte previstos no PBA.   
 
Essa recomendação considerou que as informações e critérios a comporem tal 
documento encontravam-se dispersos em vários relatórios, os quais deveriam ser 
incluídos em um documento reduzido, de forma a facilitar a consulta e divulgação.  
 
Em atendimento, a NE elaborou o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área 
Rural – Remanejamento das Famílias Interferidas em Áreas Rurais na UHE Belo Monte 
e o Plano de Remanejamento das Famílias Moradoras na Cidade de Altamira 
Interferidas pela UHE Belo Monte. Os documentos elaborados complementam-se entre 
si e apresentam as principais informações necessárias para entendimento de todo o 
processo..  
É possível destacar, entre as iniciativas de atendimento ao Plano de Ação e às 
recomendações do Consultor Independente, a elaboração do Plano de Ação do 
Remanejamento (PAR) – Área Rural e do Plano de Remanejamento das Famílias 
Moradoras na Cidade de Altamira Interferidas pela UHE Belo Monte. Esses 
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documentos atendem ao conteúdo de um Plano de Ação de Reassentamento – PAR 
(Resettlement Action Plan - RAP), indicada na Ação 31 do Plano de Ação, atendendo 
aos Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 05.  
    
Atualização das Atividades em Curso no Período  
 
Atividades na área rural 
 
De acordo com consolidação informada no 5º Relatório do IBAMA, até dezembro de 
2013 haviam sido concluídos os seguintes serviços: i) Serviços de digitalização, 
rasterização e indexação do acervo fundiário analógico da Unidade Avançada de 
Altamira/INCRA; ii) Serviços de georreferenciamento e cadastro fundiário de 
ocupações territoriais rurais, localizadas no município de Vitória do Xingu (AID, com 
destaque para as ocupações localizadas em quatro blocos no entorno da TI-Paquiçamba 
(224 ocupações territoriais rurais); iii) Georreferenciamento de ocupações territoriais 
rurais, em áreas da ADA do empreendimento, compreendendo 1.130 ocupações; iv) 
Serviços de georreferenciamento e cadastro fundiário voltado para a regularização 
fundiária das glebas públicas federais denominadas: Tubarão, Bacabal, Primavera, 
Cachoeirinha e parte do Projeto Integrado de Colonização Altamira, Trecho TAI 
(Altamira - Itaituba) e Gleba Conspara, glebas estas localizadas nos municípios de 
Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo e Senador José Pórfiro, no Estado do Pará; v) 
Serviços de georreferenciamento, aplicação de censo ocupacional, determinações de 
vértices, aplicação de cadastro fundiário e físico, em Projetos de Assentamentos do 
Programa de Reforma Agrária do Governo Federal, localizados na AID, assim 
denominados: PAs Assurini, Morro dos Araras, Ressaca, Itapuama, Canoé e parte das 
Glebas Públicas Federais Assurini e Ituna, nos municípios de Altamira, Senador José 
Porfirio, no Estado do Pará, como ação integrante do Termo de Compromisso firmado 
com o INCRA; vi) Levantamento e georreferenciamento de um perímetro maior que a 
atual área urbanizada da Vila Izabel, em Anapu, conforme Acordo de Cooperação 
Técnica firmado com o MDA/SERFAL/MPOG/SPU. 
 
O total de processos concluídos/executados de aquisição rural instruídos com a 
documentação disponibilizada pelos ocupantes e os levantamentos cartoriais foi de 814, 
destinados à liberação de áreas para a UHE Belo Monte, sem contabilizar os processos 
relativos à Agrovila Santo Antônio, aqueles relativos às áreas adquiridas para 
implantação dos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) e Vila dos Trabalhadores, 
às áreas destinadas à estação de tratamento de esgoto no âmbito urbano e às áreas 
relativas à implantação de módulo RAPELD. 
 
Foi concluída/executada a relocação assistida de 283 beneficiários, totalizando 1.097 
processos concluídos/executados, destinados à implantação das estruturas do 
empreendimento e remanejamento da população atingida. 
 
Grande parte dos imóveis rurais analisados entre julho e dezembro de 2013 possui 
pendências dominiais e deve gerar maiores esforços para a futura regularização. Em 
relação aos levantamentos já finalizados nas glebas públicas federais, toda 
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documentação está sendo analisada pelo MDA para posterior encaminhamento de novas 
tratativas e ou demandas.  
 
O material resultante dos levantamentos em projetos de assentamento foi 
disponibilizado ao INCRA para análise crítica e retorno quanto aos encaminhamentos a 
serem adotados. 
 
Estão sendo realizadas reuniões com a equipe técnica das prefeituras de Vitória do 
Xingu e Anapu para discussão dos Planos Urbanísticos, com o objetivo de apoiar as 
municipalidades no uso de ferramentas de controle territorial. 
 
Já foi realizado o cadastro físico fundiário em todas as 1.877 propriedades cadastradas 
no setor fundiário. Nos imóveis pendentes de aquisição, em razão da revisão do caderno 
de preços rural, está sendo realizada a atualização do cadastro físico patrimonial (em 
753 propriedades). Desse total, já foi finalizada a atualização em 164 propriedades, e em 
589 propriedades esse trabalho ainda está em fase de execução. 
 
Para a relocação assistida foram formalizadas 361 adesões. Desse total, 343 foram para 
famílias residentes em áreas rurais, 14 foram para famílias residentes em áreas urbanas e 
quatro foram para famílias com algum componente portador de necessidades especiais. 
Do total de tratamentos concedidos às famílias residentes em áreas rurais (343), com 
284 já foram realizadas negociações com prospecção de áreas para aquisição. Outras 59 
estão em fase de negociação ou prospecção de áreas. 
 
Atividades na área urbana 
 
Houve continuidade no processo de divulgação do Caderno de Preços e iniciado o 
processo de revisão do Cadastro Físico Patrimonial (CFP) e do Cadastro 
Socioeconômico (CSE). 
 
Os procedimentos de revisão dos cadastros seguiram a diretriz de priorizar 
espacialmente o Igarapé Ambé, por ser o mais extenso, e na sequência a revisão do 
Igarapé Altamira e o Igarapé Panelas. Entretanto, em função de avaliação de ajustes de 
cronograma para atender a construção de pontes integrantes do Projeto de Parques e 
Reurbanização da Orla – 5.18 que afetam imóveis lindeiros nos igarapés, foi revista a 
priorização, concentrando-se a revisão e negociação nos imóveis junto a essas futuras 
pontes e na sequencia as áreas lindeiras. Redefiniu-se também, com base na experiência 
do primeiro grupos de reassentamentos executados, buscar concluir as negociações de 
áreas maiores, facilitando a logística de mudanças e demolições das antigas casas. 
 
Prosseguem neste sentido os trabalhos de atualização de cadastros realizados 
anteriormente, permitindo  a produção de Laudos para negociação com os interferidos. 
Para realização desse conjunto de revisões já foram visitados mais de 2.500 imóveis. 
 
Foi definido o Modelo de Laudo utilizado para valorar o conjunto de 5.141 lotes 
urbanos e foram elaborados 457 laudos de avaliação. Em virtude de o Igarapé Ambé 
apresentar maior extensão de áreas alagáveis e ser mais densamente ocupado, este setor 
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apresenta a maior porcentagem de laudos (94,5%) e termos de elegibilidade elaborados 
(97,9%). 
 
Os Laudos são elaborados a partir da metodologia definida no Caderno de Preços, o que 
implica no cálculo do valor do metro quadrado (m2) de cada terreno, além da valoração 
das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas em cada lote. Também implica na 
descrição detalhada de cada uma destas benfeitorias, com fotos ilustrativas de seus 
detalhes. 
 
Em relação à avaliação das atividades comerciais, de serviços e industriais, os trabalhos 
de levantamento de documentos dos proprietários e das empresas, necessários para 
elaboração dos Laudos de Avaliação, foram iniciados e até dezembro de 2013 haviam 
sido avaliadas 570 empresas. 
 
Desde o início das vistorias, em 2012, foi verificada a presença de 808 novas 
construções, sendo 603 em lotes cadastrados e 205 em lotes não cadastrados. Essa 
situação será objeto de estudos de caso pela NE. 
 
O “Plano Básico de Mudança para o RUC” elaborado contemplando os procedimentos 
que serão adotados durante o processo de mudança das famílias foi aplicado para a 
execução dos primeiros reassentamentos realizados no primeiro trimestre de 2014.  
 
Foi formatado um banco de dados no âmbito do Projeto de Reassentamento Urbano 
para o registro do acompanhamento social durante o processo de transferência das 
famílias do seu local de origem para o local de destino. Diante da complexidade das 
ações necessárias para a efetivação da transferência das famílias moradoras abaixo da 
cota 100,00 m, foi construído um Cronograma Integrado de Ações para o 
Reassentamento e instituído um Grupo Força Tarefa, que vem coordenando a execução 
das ações.  
 
Foi coordenada com a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira a ocupação de uma 
das casas modelo no RUC Jatobá para o funcionamento do Posto de Atendimento à 
Saúde, com dois profissionais da rede de saúde municipal, que darão atendimento às 
famílias reassentadas do RUC Jatobá até que a futura construção da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) seja concluída.  
 
Nas inspeções de campo da 5ª missão foi evidenciado o reassentamento de 186 famílias 
para o Setor 01 da Gleba Jatobá, e o início do reassentamento de famílias para o RUC 
São Joaquim. As soluções habitacionais nos RUCs estão com avaliação bastante 
positiva tanto dos moradores como da Consultoria Independente.   
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Situação atualizada (abril de 2014) das obras de implantação dos RUCs 
 

 
Fonte: NE (apresentação durante a missão de maio de 2014). 
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Avaliação de Aspectos Legais do Reassentamento 
 
No segundo semestre de 2013 foram tomadas providências para realizar a Lavratura de 
Escritura Pública de Desapropriação Amigável para o RUC Laranjeiras, permitindo o 
início das obras de terraplenagem no local.  
 
Foram elaborados os protocolos necessários para a regularização dos imóveis 
adquiridos na área urbana, assim como o acompanhamento do processo de regularização 
de domínio mediante lavratura de Escritura Pública de Desapropriação Amigável para o 
RUC Água Azul.  
 
Foi intensificada a organização da documentação dos ocupantes e dos imóveis 
interferidos pela cota 100,00 m, com a elaboração de todos os documentos provisórios 
necessários à formalização da aquisição desses imóveis, bem como dos imóveis 
entregues aos beneficiários por ocasião da relocação em lotes do reassentamento urbano 
coletivo Jatobá. 
 
Foi contratada a nova executora que realizará a revisão de serviços de cadastramento 
socioeconômico, a complementação do levantamento físico fundiário, a elaboração de 
laudos de avaliação patrimonial, a oferta de valores aos interferidos e a implantação de 
sistema de informação geográfica (SIG) dos dados obtidos, no âmbito do Projeto de 
Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas. 
 
As aquisições de imóveis realizadas para optantes do tratamento da Relocação Assistida 
(Carta de Crédito Urbana) para o núcleo urbano Agrovila Santo Antonio foram 
analisadas e assistidas juridicamente. 
 
Arranjo Institucional para o Reassentamento Involuntário 
 
Os projetos urbanísticos dos RUCs Jatobá, São Joaquim, Casa Nova, Água Azul e 
Laranjeiras já foram concluídos e foi obtida a Licença Prévia e a Licença de Construção 
dos cinco projetos RUCs emitida pelo órgão licenciador da prefeitura de Altamira, a 
Secretaria de Obras e Viação (SEOVI). 
 
Foram realizados estudos para readequação dos projetos de engenharia dos RUCs, 
buscando a otimização das áreas parceláveis das glebas e atender à legislação em vigor. 
Estudos também foram realizados para a localização das unidades habitacionais 
diferenciadas, que atenderão às pessoas com necessidades especiais, idosos, sendo 
definidos critérios de atendimento tendo como premissa facilitar a locomoção das 
pessoas e seu acesso aos equipamentos institucionais e vias principais. 
 
Foram definidas as áreas destinadas aos equipamentos educacionais, de saúde e 
comunitários, com a realização de estudos acerca do número de salas de aulas 
necessárias em cada um dos RUCs. Esses estudos apontaram a necessidade de 
implantação de 24 salas de aula de ensino fundamental (Bairros Jatobá e São Joaquim), 
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06 de ensino médio (bairro Jatobá), 08 de ensino infantil (bairros Jatobá e São Joaquim) 
e 06 de ensino fundamental e infantil (bairro Laranjeiras). 
 
Ficou definido, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Altamira, que serão 
implantadas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender aos cinco RUCs, sendo 
estas localizadas nos RUCs Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras. Também foi definida a 
implantação de dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). 
 
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 nos Programas e Projetos integrantes do 
Plano de Atendimento à População Atingida. Conforme informado anteriormente, foi 
elaborado o “Plano Básico de Mudança para o RUC”, apresentando os procedimentos 
que serão adotados durante o processo de mudança das famílias. 
 
Foi elaborada forma de registro do acompanhamento social durante o processo de 
transferência das famílias do seu local de origem para o local de destino, no âmbito do 
Projeto de Reassentamento Urbano. Diante da complexidade das ações necessárias para 
a efetivação da transferência das famílias moradoras abaixo da cota 100,00 m, foi 
construído um Cronograma Integrado de Ações para o Reassentamento e instituído um 
Grupo Força Tarefa. As quase 200 mudanças realizadas para os RUCs desde o início de 
2014 vêm sendo executadas com muito sucesso seguindo esses procedimentos.  
 
Os seguintes avanços foram identificados:  
 
a) Conclusão do processo de consulta de preços para a contratação da empresa de 

mudanças e demolição:  
• A empresa de mudanças terá acesso ao sistema SIG-WEB para informação 

sobre o destino da família não optante pelo RUC ou sem direito a ele;  
• A empresa de mudança será responsável pela recuperação dos acessos às 

palafitas;  
• A mudança será coberta por um seguro de vida;  
• A empresa de demolição será informada sobre o fluxo de destinação de 

madeiras e outros materiais;  
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• Será possível que a família remanejada aproveite o material construtivo e o 
utilize na nova casa. 

b) Início dos trabalhos de negociação com as famílias interferidas;  
c) Feitas negociações com a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira para vacinação 

antirrábica em animais domésticos e diagnóstico de malária na população;  
d) Feitas negociações com a Secretaria Estadual da Saúde do Pará para manutenção de 

dois técnicos de enfermagem (origem e destino) e infraestrutura de atendimento 
emergencial para o pronto atendimento;  

e) Realização de Mapeamentos dos pontos de oferta de serviços nos bairros próximos 
ao RUC Jatobá para esclarecimento à população acerca dos serviços existentes;  

f) Organização de uma Ação pela Cidadania em bairro próximo aos RUC para facilitar 
a integração entre as famílias anfitriãs e os moradores dos novos bairros;  

g) Articulações com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para garantir 
continuidade de acesso dos moradores às correspondências encaminhadas;  

h) Organização de pauta com a Prefeitura Municipal de Altamira buscando a 
organização da cidade de Altamira para os problemas relacionados ao processo de 
mudança e demolição (trânsito, movimento de máquinas e caminhões, etc);  

i) Dimensionamento de número de alunos matriculados para garantir de continuidade 
de acesso;  

j) Identificação e viabilização de contratação de fornecedores para o transporte escolar 
de crianças, jovens e adultos às escolas que frequentam;  

k) Identificação de proprietários de comércio que se disponham a iniciar a atividade no 
RUC Jatobá;  

l) Definição da rota de mudanças afim de não causar transtornos à cidade de Altamira.  
 
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. Essas medidas dependem 
das características das atividades desenvolvidas e dos meios de vida da população 
interferida.  
 
Assim, o Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural 
(4.1) possui o Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas 
Remanescentes (4.1.4), que é atendido pelo Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar (4.2.1), voltado à população que optou pela relocação assistida. 
 
O Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais (4.2) desenvolve 
atividades voltadas para os seguintes projetos: 
 
a) Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar (4.2.1):  
b) Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais (4.2.3);  
c) Projeto de Reestruturação de Extrativismo Vegetal (4.2.4); 
d) Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau (4.2.5); 
e) Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros (4.2.6); 
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O Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas (4.5.) desenvolve 
atividades com os projetos: 
 
a) Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais 

Urbanas (4.5.1);  
b) Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho 

(4.5.2). 
 
A execução destes projetos, que envolvem vários interlocutores e executores diferentes, 
trazia algumas dificuldades de integração das ações em curso. No entanto, constatou-se, 
durante a 5ª missão, que a interface e integração das diferentes equipes intensificou-se, 
permitindo uma otimização nos resultados dos diferentes projetos de apoio á restituição 
dos meios de vida.   
 
De maneira geral esses projetos estão se desenvolvendo em conformidade com o que foi 
proposto no PBA e com os objetivos e metas sendo alcançados. 
 
Opções de Reassentamento e Implementação das mesmas 
 
O empreendimento está em conformidade com relação a este aspecto do PD 05. 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 e considerada em conformidade no 
monitoramento realizado com a apresentação dos Projetos de Reassentamento Rural e 
Urbano e na demonstração de documentos que as evidenciam. 
 
Para atender de forma efetiva e racional cada grupo de indivíduos com diferentes 
vínculos com as propriedades, foram estabelecidas basicamente três opções de 
remanejamento consolidadas nas seguintes formas de tratamento à população rural 
interferida: i) Indenização em moeda corrente; ii) Relocação assistida, que procura 
garantir a recolocação do proprietário, em área na mesma região, segundo montantes e 
condições equivalentes às originais. iii) Reassentamento Rural, modalidade adotada se 
for do interesse dos atingidos e poderá ser implementada de duas maneiras, a saber: a) 
em área remanescente do proprietário (áreas adquiridas parcialmente pela NE – somente 
área interferida; b) remanescentes da NE (sobra de áreas adquiridas totalmente pela NE 
e que não serão interferidas: resultado da soma de fragmentos contíguos que serão 
reestruturados para novo parcelamento; c) em área a ser adquirida para o 
reassentamento rural – a opção por esta modalidade deve resultar da discussão coletiva 
e será facultada aos pequenos proprietários e posseiros, os minifundistas e demais 
atingidos que não possuem direitos sobre a propriedade, incluindo aqueles que se 
encontram em condições de vulnerabilidade social. 
 
Para atender de forma efetiva e racional cada grupo de indivíduos com diferentes 
vínculos com as propriedades, foram estabelecidas basicamente quatro opções de 
relocação para a população urbana interferida, conforme estabelecido no PBA: i) 
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Reassentamento Urbano Coletivo; ii) Carta de Crédito (Relocação Assistida); iii) 
Indenização em moeda corrente e iv) Concessão de Aluguel Social. 
 
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 para o reassentamento urbano 
coletivo. Todas as áreas estão localizadas ao lado de bairros já existentes de Altamira e 
que serão dotados de infraestrutura física e social. 
 
Os equipamentos sociais a serem construídos nessas glebas serão escolas de educação 
infantil de ensino fundamental, de ensino médio, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).  
 
Já estão em execução as obras civis dos loteamentos nessas cinco glebas. As glebas 
Jatobá e São Joaquim estão com os trabalhos bastante adiantados, inclusive com alguns 
setores de casas destinadas a funcionários da NE e a moradores do Igarapé Ambé já 
entregues para ocupação. Na Gleba Jatobá, um primeiro setor de 200 casas já está sendo 
ocupado por famílias de moradores do Igarapé Ambé.  
 
Estruturação de equipe para compra de terras e implantação do PAR 
 
A estruturação da equipe foi considerada conforme. Existe uma equipe interna da NE, 
que dispõe de contratos com empresas especializadas para a implantação do todos os 
Programas e Projetos.  
 
Laudos de Avaliação 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O Caderno de Preços rurais considerou o preço 
da terra nua com base em valores de mercado negociados na região. As benfeitorias 
estão sendo avaliadas por valor de reposição. 
 
Foi apresentada ao IBAMA a versão atualizada do Caderno de Preços de Benfeitorias 
Não Reprodutivas (construções e instalações), Benfeitorias Reprodutivas (produções 
vegetais) e terra nua. Por força de uma revisão metodológica e de ajustes determinados 
pelo mercado, alguns valores praticados no caderno de preços anterior (2011) tiveram 
alteração, tais como terra nua e materiais de construção de moradias, para os quais os 
preços foram reajustados a maior e a cultura do cacau tipo tecnificado, reajustado a 
menor.  
 
Foi elaborada a revisão desse Caderno de Preços, principalmente para a área rural, tendo 
sido aprovado pelo IBAMA recentemente. 
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Efetivação do Pagamento das Indenizações 
 
Em relação à população interferida na área rural, até o momento de elaboração do 5º 
Relatório Consolidado ao IBAMA foram formalizadas 361 adesões pela relocação 
assistida. Desse total, 343 adesões foram de famílias residentes em áreas rurais, outras 
14 foram de famílias residentes em áreas urbanas e 04 foram de famílias portadoras de 
cuidados especiais. 
 
Do total de 343 negociações pelo procedimento de relocação assistida, 284 negociações 
já foram realizadas. Outras 59 encontravam-se em fase de negociação ou prospecção de 
áreas. Foram firmados 982 contratos de imóveis na área rural vinculados às estruturas 
do empreendimento. Nos imóveis pendentes de aquisição, em razão da revisão do 
caderno de preços rural, está sendo realizada a atualização do cadastro físico 
patrimonial (753). Desse total, em 164 propriedades já foi finalizada a atualização e em 
589 propriedades esse trabalho ainda está em fase de execução. 
 
O procedimento adotado na aquisição de áreas rurais, já em curso, prevê o pagamento 
antes da desocupação do imóvel. Todos os aspectos foram considerados em 
conformidade. 
 
Divulgação e Consulta Pública 
 
Esses procedimentos existem, integram o Programa de Comunicação Social, e estão em 
desenvolvimento em conformidade com o Padrão de Desempenho. 
 
Para contato e divulgação com as comunidades e diferentes partes interessadas, esse 
programa desenvolve, por meio dos agentes de comunicação, atividades de mobilização, 
reuniões e eventos nas áreas rural e urbana, durante as quais os diversos públicos 
apresentam seus questionamentos. Esses questionamentos são sistematizados e o 
procedimento de retorno para eles é realizado, em geral, pelos próprios agentes de 
comunicação, durante as ações de mobilização e reuniões, assim como por meio dos 
canais disponíveis do Atendimento “Belo Monte Aqui”.  
 

Há um documento elaborado de “Perguntas & Respostas (P&R)” para subsidiar as 
respostas aos questionamentos, assim como a produção dos materiais de comunicação 
que é constantemente atualizado.  
 
No período de julho a dezembro/2013 foram registrados 2.622 questionamentos durante 
essas atividades. Esses questionamentos estão organizados segundo os principais temas: 
o empreendimento em geral; Aspectos técnicos do projeto; Licenciamento ambiental; 
Impactos do empreendimento na região; Relacionamento com a sociedade; Aspectos 
socioeconômicos e culturais, entre outros. 
 
Na área urbana, o tema Aspectos socioeconômicos e culturais recebeu a grande maioria 
dos questionamentos (cerca de 90% nas mobilizações e 67% nas reuniões). A principal 
subdivisão desse tema a receber atenção foi relacionada ao remanejamento compulsório 
da população (71,1% nas mobilizações; 46,4% nas reuniões). 
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Nas mobilizações da área rural, o tema mais recorrente foi o Relacionamento com a 
sociedade (51,2% dos questionamentos). Nesse bloco, o foco foram manifestações 
diversas do público sobre o empreendimento. A seguir, os questionamentos também se 
concentraram nos Impactos do empreendimento na região, especificamente no tema 
Aspectos socioeconômicos e culturais (48,8%). Nesse contexto, as duas subdivisões 
mais enfocadas foram: Alteração na infraestrutura e acessibilidade (26%) e Tratamento 
do remanejamento compulsório da população (12,6%). 
 
Nas reuniões realizadas na área rural, foi o tema Aspectos socioeconômicos e culturais 
que recebeu a expressiva maioria dos questionamentos, (cerca de 80%), distribuídos, 
principalmente, nas subdivisões: Alterações das condições de vida da população 
(38,01%) e Alteração na infraestrutura e acessibilidade (28,96%). 
 
Atendimento a Reclamações 
 
Conforme já descrito nos relatórios anteriores, a NE dispõe de procedimentos bem 
detalhados e de constante acompanhamento para registro de reclamações. Os 
aprimoramentos sugeridos para o procedimento existente foram feitos, assim como foi 
formalizada a criação de uma segunda instância para reclamações. A NE vem 
atendendo, introduzindo esses aprimoramentos, e evidenciou, por meio de apresentação, 
a criação do Comitê Interno de Comunicação – CIC. Esse comitê é um espaço de 
discussão colegiada e de retorno aos demandantes nos assuntos afetos ao PBA e canal 
de consultas e reclamações de 2ª instância, em caráter recursal de atendimento a 
demandas recorrentes ou não adequadamente sanadas junto às partes interessadas. 
 
Quaisquer demandas apresentadas e discutidas no âmbito do CIC serão devolvidas para 
a empresa executora do Programa para operacionalização e retorno ao demandante, cuja 
conclusão será devidamente registrada e acompanhada. 
 
Os procedimentos de divulgação, consulta e atendimento a reclamações estão em 
conformidade com os PE. 
 
Documentação e Auditoria 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O acompanhamento do Plano de Atendimento à 
População Atingida é feito pelo IBAMA, com relatórios consolidados a cada seis 
meses. Destaca-se que há certa morosidade do órgão ambiental em sistematizar seus 
pareceres sobre os relatórios consolidados enviados pela NE em tempo hábil da análise 
do consultor independente. No entanto, a equipe desse órgão faz constantes vistorias e 
reuniões no empreendimento com as equipes gestoras e executoras dos programas do 
PBA.   
 
 
 



 

 

 

 

                    224 

 

Monitoramento Pós-Relocação 
 
O Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural prevê 
três opções de remanejamento consolidadas nas seguintes formas de tratamento à 
população rural interferida: i) Indenização em moeda corrente, ii) Relocação assistida e 
iii) Reassentamento Rural. 
 
Segundo o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural, o monitoramento 
das famílias interferidas e remanejadas pela construção da UHE Belo Monte dar-se-á de 
forma mais incisiva e efetiva ao grupo optante pelos tratamentos de relocação assistida e 
reassentamento rural. As famílias proprietárias optantes pela alternativa da indenização 
terão como procedimento de monitoramento a identificação do destino informado para 
realização da mudança.  
 
Foi solicitado no Plano de Ação da Due Diligence, Ação 35, que a NE apresentasse 
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.  
 
A equipe da SAF recuperou algumas informações sobre o destino dos proprietários 
indenizados e apresentou ao Consultor Independente, após a 3ª missão, para 
atendimento a essa ação, um modelo de Declaração voluntária a ser solicitada para os 
proprietários em casos de indenização, indicando endereço de destino e dados para 
contato. Segundo a avaliação desse procedimento, a Declaração atende ao solicitado 
pelo Consultor Independente.   
 
Por outro lado, SAF e NE estão enviando quinzenalmente relatório ao IBAMA sobre as 
famílias ainda não atendidas, remanescentes da Vila Santo Antônio.  
 
Outro monitoramento pós relocação relaciona-se com as opções: ii) Relocação assistida 
e iii) Reassentamento Rural. Nesses casos, o Programa de Acompanhamento Social 
(4.6), por meio do Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida 
(4.6.2) e do 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 Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar (4.2.1) acompanha as famílias que já foram reassentadas.  
  
Ainda segundo o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural, as premissas 
estabelecidas para este monitoramento abrangem o acompanhamento, avaliação, 
recomendações e orientação das ações de assistência social adicionais, necessárias para 
a mitigação de impactos causados pelo empreendimento. Este monitoramento está 
estruturado três sistemas: a) Sistema de Cadastro e Acompanhamento, b) Sistema de 
Dados e c) Sistema de Análise. 
 
O acompanhamento e monitoramento serão permanentes, devendo ser gerado um 
relatório mensal sintético da situação atual e sua evolução. A partir do relatório mensal 
deverá ser gerado um Relatório de Ações Recomendadas para os demais Programas e 
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Projetos do PBA e para as prefeituras, que se incumbirão das intervenções junto às 
comunidades, famílias, indivíduos e prestadores de serviços públicos para correção ou 
implementação das ações necessárias, tais como recomposição de infraestrutura física, 
de serviços sociais, inclusão nos programas do SUAS, revisão de procedimentos de 
atendimento nos serviços públicos, etc. 
 
No Plano de Remanejamento das Famílias Moradoras na Cidade de Altamira 
Interferidas pela UHE Belo Monte, por sua vez, está definido que, para atender de 
forma efetiva e racional cada grupo de indivíduos residentes na área urbana com 
diferentes vínculos com as propriedades, foram estabelecidas basicamente quatro 
opções de relocação conforme estabelecido no PBA, já citadas: i) Reassentamento 
Urbano Coletivo; ii) Carta de Crédito (Relocação Assistida); iii) Indenização em moeda 
corrente e iv) Concessão de Aluguel Social. 
 
Um sistema WEB com todas as informações das propriedades devidamente estruturadas 
está em processo de implantação, e possibilitará a elaboração, consolidação, emissão, 
visualização e aprovação dos laudos de avaliação diretamente no sistema, a emissão de 
planilhas/relatórios com indicação das áreas/ imóveis, valores, região, setores, bairros, 
ruas, situação, dentre outras informações inerentes ao andamento das atividades e etapas 
do projeto.  
 

Para Gerenciamento e Monitoramento dos trabalhos, a principal ferramenta utilizada 
pela SAF para monitoramento e avaliação dos resultados alcançados será o SIG-WEB, 
que permitirá o acompanhamento em tempo real das ações realizadas e das metas 
alcançadas. Será determinada uma linha de base para os trabalhos de monitoramento e 
de avaliação do Projeto de Reassentamento. As informações em tempo real também 
serão registradas e serão elaborados relatórios gerenciais mensais e semestrais, que 
permitirão a análise dos indicadores da evolução dos trabalhos. 
 
Como conclusão, do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do 
Equador, as formas de atendimento ao PD 05 encontram-se em conformidade. 
 
PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 
 
O Relatório de Avaliação Socioambiental - Due Diligence (julho de 2012) apresentou 
recomendações visando ao atendimento do 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. Nos relatórios de 
monitoramento subsequentes, foram feitas novas recomendações baseadas no 
andamento e nos resultados desses programas. Todas essas recomendações e seu status 
de atendimento são apresentados nos Capítulos 7.0 e 8.0 do presente relatório. 
 
O atendimento a algumas recomendações já havia sido relatado pela Norte Energia em 
missões anteriores, porém não haviam sido apresentadas as evidências solicitadas. 
Durante e após a 5ª missão de monitoramento (maio de 2014), foram apresentados 
documentos demonstrando esse atendimento, mencionados a seguir. Além disso, foram 
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fornecidas informações importantes, que não haviam sido apresentadas na linha de base 
do EIA. 
 
Foi apresentado um relatório a fim de evidenciar o atendimento à ação 3 do Plano de 
Ação, referente ao diagnóstico complementar da fisionomia “campos inundáveis”, cuja 
ocorrência havia sido reportada na área de influencia do empreendimento no EIA , 
porém insuficientemente caracterizada. Essa formação foi apontada como um ambiente 
importante para a fauna e que seria diretamente afetada pelo empreendimento. A Norte 
Energia havia informado, ainda em setembro de 2013, que esses campos não foram 
encontrados na área de influência do empreendimento e que, na verdade, correspondiam 
a formações aluviais secundárias ou áreas antrópicas. Somente após a 5ª missão, em 
maio de 2014, foi apresentado o relatório descrevendo a metodologia utilizada para 
realizar a busca ativa por essa formação, com fotos e coordenadas geográficas, 
concluindo que a mesma não foi encontrada na ADA da UHE Belo Monte. 
 
Além disso, a Norte Energia demonstrou esforços para a determinação taxonômica de 
espécies registradas pelo EIA que permaneceram com identificação incompleta (ação 38 
do Plano de Ação). Foi aproveitada a parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi 
instituída no âmbito do PBA, o qual é também a instituição depositária das exsicatas 
coletadas na fase do EIA, para buscar em sua coleção os referidos materiais. No entanto, 
devido à atual situação de organização do herbário, foi possível localizar poucos 
materiais e seu estado de preservação não permitiu grandes avanços na identificação. 
Uma vez que a quantidade de espécies da flora levantada nos projetos do PBA 
(monitoramento e salvamento) é bastante significativa e que grande parte delas não foi 
registrada pelo EIA, considera-se mais relevante investir na identificação completa 
desses materiais.  
 
Ainda, em relação ao diagnóstico do EIA, a Norte Energia atendeu à recomendação de 
indicar as espécies consideradas endêmicas, informação essa que não havia sido 
apresentada pelo estudo da linha de base. A Norte Energia informou que, segundo a 
Lista da Flora do Brasil (Jardim Botânico do Rio de Janeiro), 12 espécies registradas 
pelo EIA na área de influência da UHE Belo Monte são endêmicas do Estado do Pará. 
No entanto, verificou-se que, de acordo com outras fontes científicas, todas elas têm 
registro de ocorrência em outras localidades no Pará ou em outros estados.  
 
Ademais, foram demonstrados os esforços para a identificação completa dos materiais 
registrados pelo Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora. Desde a 
primeira missão de monitoramento, a Norte Energia e a empresa executora relataram os 
esforços para a determinação do material resgatado, que vinha sendo realizada por meio 
da parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Durante a 5ª missão, foram 
apresentadas a quantidade e a porcentagem de materiais indeterminados e determinados, 
referentes a cada ano de desenvolvimento do projeto, demonstrando assim que o 
número de plantas e sementes resgatadas pelo projeto e identificadas tem sido muito 
superior ao número de indeterminadas. No decorrer dos 2,5 anos do projeto, houve uma 
pequena variação da porcentagem de materiais determinados, influenciado também pelo 
número acumulativo crescente de materiais resgatados. 
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Os dados levantados nas campanhas de campo realizadas no primeiro trimestre de 2014 
ainda serão analisados e apresentados. Assim, não foi relatado o registro de outras 
espécies novas pelos projetos do PBA, além das já mencionadas. Conforme informado 
anteriormente, duas espécies da flora haviam sido confirmadas como novas para a 
ciência. Uma delas (Passiflora sp.) foi registrada pelo Projeto de Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Flora, fora da área diretamente afetada do 
empreendimento, e tem sido cultivada e propagada no viveiro do Centro de Estudos 
Ambientais da Norte Energia. A segunda espécie nova que também já havia sido 
confirmada é Mourera sp., registrada pelo Projeto de Monitoramento das Formações 
Pioneiras em maio de 2012, cuja publicação científica ainda não foi finalizada. Foi 
solicitado que fossem realizadas buscas para localizar outros pontos de ocorrência dessa 
espécie fora da área diretamente afetada pela UHE. Na missão de monitoramento de 
fevereiro de 2014, a Norte Energia informou que planejava sua realização em setembro 
de 2014, quando ocorre a floração da espécie. No entanto, não apresentou novamente o 
plano de ação para essa atividade, conforme solicitado. 
 
Os projetos da flora haviam registrado seis prováveis espécies novas para a ciência. 
Tem sido solicitado ao empreendedor que se envidem esforços para a confirmação 
taxonômica dessas espécies. A Norte Energia relatou que a maior parte delas ainda 
passará por tratamento taxonômico, inclusive no âmbito de dissertações de mestrado, o 
que pode levar muito tempo para gerar resultados. 
 
Em relação à fauna terrestre, até o momento, as espécies possivelmente novas para a 
ciência identificadas na área de influência são pequenos mamíferos, pertencentes aos 
gêneros Neacomys e Oecomys (duas espécies) e Nyctinomops. As três espécies de 
roedores foram coletadas em áreas de floresta, e o quiróptero foi coletado 
exclusivamente em pedrais. Para atender ao PD 06, no intuito de resolver a questão 
taxonômica e determinar se se tratam ou não de espécies novas para a ciência, bem 
como de registrar a presença desses mesmos táxons fora da área de influência da UHE 
Belo Monte, a NE elaborou, e incluiu como anexos do 2º RSAP, dois projetos 
(NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA e NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA). Os 
projetos, que se referem respectivamente às três espécies de roedores e ao gênero de 
quiróptero, objetivam a identificação de tais espécies por especialistas nos grupos, com 
base nos exemplares já coletados, e propõem ainda a busca de novos registros dentro e 
fora da AID do empreendimento. 
  
No 4o RSAP foram apresentados os resultados preliminares referentes à busca pelas três 
possíveis novas espécies de roedores nas áreas situadas fora da influência do 
empreendimento, bem como da determinação taxonômica dos três roedores 
possivelmente novos para a ciência. Exemplares pertencentes às espécies em questão 
foram capturados em áreas que não serão impactadas, e os exemplares coletados durante 
as campanhas do EIA foram localizados para inclusão nas análises comparativas. 
 
No 5o RSAP, e conforme verificado junto à equipe da NE, entre os meses de março e 
abril de 2014 realizou-se a segunda campanha de campo em quatro sítios, dois dentro da 
área de influência, em fragmentos que serão preservados pela Norte Energia, e dois fora 
da área de influência. Somando-se os resultados das duas campanhas realizadas até o 
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momento, sete pertencem ao gênero Neacomys e sete ao gênero Oecomys. Os crânios 
desses indivíduos coletados encontram-se em preparação. Os exemplares coletados 
durante o EIA, bem como outros coletados em momento anterior e depositados em 
coleções científicas, foram incluídos nas análises morfológicas que se encontram em 
andamento. Todos os exemplares obtidos até o momento, associados a amostras de 
tecidos para análises moleculares, estão sendo sequenciados. As próximas ações 
previstas neste projeto, segundo os documentos apresentados, incluem: (i) visita à 
coleção de mamíferos do Museu de Zoologia da USP (MZUSP); (ii) análises 
qualitativas e quantitativas dos indivíduos coletados nas duas campanhas de campo e 
comparação com o material proveniente do EIA-RIMA; (iii) análise molecular do 
material enviado para sequenciamento e comparação com as sequencias disponíveis no 
Genbank; (iv) realização de mais dois campos extras na região do rio Bacajá, fora da 
cota demarcada para o Trecho de Vazão Reduzida, em busca do morfotipo Oecomys 
sp1. 
 
Dentro do projeto referente à investigação taxonômica e de distribuição da possível 
nova espécie de quiróptero, o relatório anterior informa que foram realizadas atividades 
de busca pela espécie nos pedrais, dentro e for a da área de influência do 
empreendimento, com o registro de indivíduos em vários pedrais, e coleta de alguns 
para comparações morfológicas e morfométricas. Os exemplares testemunhos coletados 
durante o EIA já haviam sido localizados. 
 
Segundo informado no 5o RSAP, a segunda campanha de campo foi realizada em 
fevereiro de 2014. Em virtude da cheia, nessa segunda campanha o Pedral do Porcão foi 
o único amostrado.  
 
Para a investigação taxonômica, foram coletados alguns exemplares para realização de 
biometria externa e interna (craniana). As comparações taxonômicas estão sendo feitas 
com a espécie Nyctinomops laticaudatus por semelhança morfométrica. Cinco dos 
exemplares coletados tiveram material retirado para análises citogenéticas. As análises 
preliminares mostram que os exemplares capturados na área da UHE Belo Monte 
apresentam dimensões menores do que aquelas encontradas na literatura para N. 
laticaudatus, fortalecendo a suposição de se tratar de um novo táxon desconhecido da 
ciência. Conforme informado, os resultados das análises citogenéticas serão 
apresentados no próximo relatório. 
 
Considera-se que o andamento dos trabalhos de identificação das possíveis novas 
espécies vem progredindo de forma satisfatória, de forma a garantir que não serão 
convertidos hábitats essenciais para a manutenção de populações viáveis de espécies 
novas para a ciência e com distribuição desconhecida.  
 
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 serviram de base para a implantação de 
sinalizadores, redutores e passagens de fauna. A implantação dessas estruturas foi 
finalizada, e foi enviado um parecer técnico elaborado pela NE que justifica a 
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impossibilidade de implantação das cercas de direcionamento de fauna para as 
passagens de água. Os resultados obtidos através do monitoramento do uso dessas 
passagens, e apresentados no documento, mostram que a cerca não é necessária no caso 
de tais passagens. Conforme recomendado, estão sendo realizadas as campanhas de 
sensibilização e fiscalização da velocidade nos Travessões. 
   
Com relação ao PAN da fauna, a reunião de monitoramento das ações foi realizada em 
abril de 2014, segundo o 5o RSAP, e todas as ações de responsabilidade da NE foram 
executadas dentro do prazo previsto. Foi informado que a proposta de adição de novas 
espécies, como os táxons de roedores possivelmente novos para a ciência, poderá ser 
feita apenas em 2015. 
 
Em relação à ictiofauna, considerando as coletas realizadas nos Projetos de 
Investigação Taxonômica (P.13.3-1), de Monitoramento da Ictiofauna (P.13.3-4) e de 
Resgate e Salvamento da Ictiofauna (P.13.3-2), foram registradas 29 espécies novas 
para a ciência e 46 espécies endêmicas da bacia do rio Xingu. As espécies estão em 
processo de descrição.  
 
Estão sendo elaboradas fichas das espécies, com ênfase nas espécies novas para a 
ciência e endêmicas, mostrando a ocorrência das espécies dentro e fora da Área de 
Influência Direta (AID).  
 
As espécies ameaçadas Pacu capivara (Ossobtus xinguense), Acari zebra (Hipancistrus 
zebra) e Arraia (Paratrygon aiereba) são alvos do Projeto de Monitoramento de 
Ictiofauna. A espécie O. xinguense foi registrada na cachoeira do Jericoá (setor 3, sítio 
6), nas cachoeiras do rio Iriri e na confluência deste com o rio Xingu (setores 1 e 2, 
sítios 1, 2 e 3) e a jusante das cachoeiras de Belo Monte (sítio 7), ampliando a 
ocorrência da espécie.  A NE informou que está sendo elaborado um artigo científico 
sobre a ocorrência da espécie Ossobtus xinguense no rio Iriri. 
 

Dentre as espécies de peixes que ocorrem no rio Xingu, apenas duas constam na lista 
nacional de espécies ameaçadas em vigor (IN No 5, 21 de maio de 2004): Ossubtus 
xinguense e Hypancistrus zebra, ambas classificadas como Vulnerável.  
  
PD 07: Povos Indígenas 
 
A discussão da conformidade do empreendimento com os vários aspectos do PD 07, 
apresentada a seguir, é bastante semelhante à do 4º Relatório de Monitoramento, com 
algumas poucas modificações/atualizações. No relatório de monitoramento do próximo 
período, quando terá sido emitido o Relatório Consolidado do PBA-CI, certamente 
muitos assuntos serão tratados com maior profundidade. 
 
Suficiência da Linha Base 
 
Considerou-se que o empreendimento apresenta conformidade parcial em relação à 
suficiência da linha base. 
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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, com a 
implantação das ações indigenistas do Plano Emergencial, foram identificados 
problemas relacionados à suficiência da linha base.  
 
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 ribeirinho, se autoidentificam 
como indígena. Em 2009, os estudos do EIA-CI identificaram 340 famílias vivendo na 
área urbana e 40 famílias ribeirinhas. Em 2011, os levantamentos do Programa de 
Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira identificaram 592 famílias na área 
urbana e 85 ribeirinhas. Em 2012 este número subiu para 654 famílias indígenas na 
cidade e 98 ribeirinhas. Esses 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 (TVR).  
 
Dentre as famílias residentes região da Volta Grande, destaca-se a articulação entre as 
localidades Ilha da Fazenda, Ressaca, Garimpo do Galo e Cachoeira do Jericoá. 
Especialmente sensíveis às alterações no TVR, representantes dessas comunidades 
estiveram reunidos, em 04 de setembro e em 19 de outubro, com o objetivo de buscar 
apoio junto à FUNAI, MPF e NE.  
 
Na busca por atendimento e integração dessas famílias na linha base dos Estudos do 
Componente Indígena, a NE tem preconizado a integração com ações do PBA Geral 
(Programas da Socioeconomia) e a articulação entre a Superintendência de Assuntos 
Indígenas e a Superintendência das Obras do Entorno (SOE). Nesse sentido, reuniões 
têm sido realizadas diretamente com as comunidades e algumas ações já foram 
realizadas, tais como a perfuração de poços artesianos e a instalação de sistemas de 
distribuição de água na Ilha da Fazenda. Tais medidas, embora bem recebidas, ainda 
não atendem ao conjunto de famílias que solicitam o investimento em projetos de 
sustentabilidade e infraestrutura, à semelhança dos programas do PBA-CI. 
 
Na reunião do dia 14 de fevereiro promovida pelo MPF na cidade de Altamira, 
representantes das famílias dos ribeirinhos mais uma vez reivindicaram o atendimento 
pelo PBA-CI. Como os demais pontos de pauta daquela reunião, a discussão sobre esse 
tema foi transferida para a reunião do Comitê Gestor, que ocorreu no dia 17 de março.   
 
Como parte da articulação entre a SAI e SOE e como estratégia de fortalecimento da 
gestão integrada do componente indígena, está em andamento o desenvolvimento de 
metodologia de espacialização das informações sobre as atividades e os resultados dos 
programas e projetos do PBA-CI. Esta metodologia confere maior precisão às análises 
sobre os contextos que envolvem os ribeirinhos.  
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Consulta e Participação 
 
Já em relação aos requisitos de Consulta e Participação, o empreendimento apresenta 
conformidade. 
 
Os processos de consulta e participação vêm sendo desenvolvidos desde o início dos 
estudos através de reuniões regulares e abrangentes com todos os grupos indígenas 
envolvidos. Este foi o posicionamento oficial da FUNAI, quando em 2009 emitiu 
parecer sobre a consulta aos povos indígenas: “O processo de oitiva não pode, nem é 
considerado pela Funai como um momento único e cristalizado. Tem-se procurado, 
através de reuniões específicas, levar a informação para as comunidades indígenas de 
modo a orientar o processo e dar subsídios para que elas possam se posicionar sobre o 
empreendimento e seus impactos, garantindo que a participação das mesmas seja 
informada e qualificada” (FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.14). 
 
Seguindo o princípio que define a consulta aos povos indígenas como um processo, vêm 
sendo realizadas reuniões em diferentes momentos do licenciamento, sempre 
envolvendo 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). 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 



 

 

 

 

                    232 

 

reivindicada já que estas Comissões constituem a mais representativa instância de 
consulta e participação indígena. A primeira reunião do Comitê Gestor, em 30/11/2012, 
contou com a participação de representantes de todas as terras indígenas, bem como das 
associações dos índios citadinos. De modo semelhante, as reuniões do Comitê de 
Monitoramento da Vazão Reduzida, criado em 21/11/2012, contaram com a 
participação de indígenas das Terras Paquiçamba e Arara da Volta Grande. É 
importante registrar que paralelamente à criação dos Comitês, por iniciativa dos 
próprios indígenas, a Norte Energia firmou parceria com a Associação BêboXikrin do 
Bacajá (ABEX), estabelecendo, deste modo, uma importante via de participação direta 
dos indígenas desta etnia. 
 
As reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida foram retomadas em 
dezembro de 2013. Desde então foram realizadas duas reuniões que já produziram 
resultados positivos, pois estiveram na base da participação dos indígenas nas 
campanhas de monitoramento da qualidade da água e da ictiofauna. Por outro lado, as 
reuniões do Comitê Gestor do PBA-CI, que não haviam ocorrido ao longo de todo o ano 
de 2013, foram reprogramadas junto com a FUNAI para ocorrerem de forma 
descentralizada no interior de cada aldeia. Esta proposta foi questionada pelos indígenas 
que, em reunião no dia 14 de fevereiro, propuseram com o apoio do MPF a realização 
de reunião do Comitê Gestor para o dia 17 de março de 2014. Na reunião de 17 de 
março a descentralização foi rediscutida e aprovada. Ficou então definido que serão 
realizadas três reuniões anuais, sendo duas reuniões descentralizadas e uma grande 
reunião na cidade de Altamira. As reuniões descentralizadas ocorrerão nas aldeias da 
Volta Grande e nas TIs Arara da Cachoeira Seca, Araweté, Xikrin do Bacajá, Assurini e 
Parakanã.  
 
Mecanismo de Reclamações 
 
O empreendimento apresenta conformidade parcial em relação a este requisito do PD 
07. 
 
As reclamações, solicitações, demandas e informações seguem sendo dirigidas 
indiscriminadamente para a Superintendência de Assuntos Indígenas, Programa de 
Comunicação Indígena (PCI), empresas contratadas para executar os programas do 
PBA-CI e FUNAI. O controle de tais questionamentos é formalizado através das atas e 
memorias das diversas reuniões, dos trabalhos de campo, bem como através dos 
registros diários do (PCI), que implantou a infraestrutura necessária para o contato com 
todas as aldeias.  
 
Embora não haja um mecanismo fixo e integrado de registro, acompanhamento ou 
memória das reclamações encaminhadas às diferentes instâncias, os registros do PCI, as 
atas das reuniões do Comitê de Monitoramento do Trecho da Vazão Reduzida, bem 
como as rotinas do trabalho de campo da equipe do PBA-CI e do recém-implantado 
Programa de Supervisão Ambiental, configuram-se como condições fundamentais para 
a consolidação de um mecanismo de registro de reclamações. Tais condições tendem a 
ser ampliadas com a retomada das reuniões do Comitê Gestor, a partir de março de 
2014.   
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Em março de 2014 foi implantado o Mecanismo de Atendimento e Reclamações das 
comunidades.  Os resultados deste mecanismo serão avaliados em relatórios futuros, 
porém já indicam significativo avanço na qualificação do processo de comunicação 
entre o empreendimento, suas contratadas e os grupos indígenas relacionados.   
 
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 deem um dinheiro, uma 
compensação mensal. E que seja para sempre. Barragem é coisa para sempre.”(EIA-
CI, Vol.35. Tomo5. pg. 182).  
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Estas manifestações registradas nos estudos de impacto e no PBA-CI foram transpostas 
para as pautas de reivindicações e negociações desenvolvidas ao longo do Plano 
Emergencial e ações indigenistas relacionadas à implantação do PBA-CI. De fato, os 
indígenas seguem não afirmando que são favoráveis ao empreendimento, mas registram 
em todas as atas de suas reuniões o interesse na implantação de ações dos programas do 
PBA-CI.  
 
No caso dos Xikrin, o engajamento dos indígenas ultrapassou a mera adesão ao PBA e 
atingiu as condições plenas do Consentimento Livre Prévio e Informado. Efetivamente, 
os Xikrin desde outubro de 2012, exigem que todas as ações do PBA sejam 
desenvolvidas por eles próprios. Para tanto, formalizaram Termo de Parceria com a 
Norte Energia, no qual, além de definirem suas responsabilidades, invocam o artigo 7º 
da Convenção OIT 169 que “garante aos povos indígenas o direito de escolher suas 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 
em que afeta suas vidas, crenças instituições, bem estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam e utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural”.  A opção dos Xikrin define uma 
posição de protagonista para este grupo indígena, que através do Termo de Parceria 
escolhe suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento. 
Este movimento dos Xikrin foi tomado como exemplo pelo Assurini, que em 20 de 
fevereiro de 2013 enviaram carta à Presidenta da FUNAI e ao Diretor da Norte Energia 
solicitando o estabelecimento de Termo de Parceria para a execução do PBA-CI no 
interior da Terra Indígena Koatinemo. Esta negociação ainda não foi confirmada.  
 
Os Arara e os Juruna da Volta Grande, também inspirados na estratégia Xikrin, já 
manifestaram interesse em constituir associação e firmar Termo de Parceria equivalente. 
No entanto, como afirmaram os próprios indígenas, a dispersão e o modo de vida não 
favorecem a reunião em associação – “Nós estamos ainda nos dividindo”, disseram. 
Sem a constituição de uma associação as condições para o estabelecimento Parcerias 
com a NE 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 
empreendeu uma reestruturação administrativa, que envolveu a criação da 
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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. Os trabalhos desenvolvidos no escopo 
do Programa de Atividades Produtivas já resultaram na elaboração participativa de 
projetos de produção familiar e comunitária, na aquisição e na distribuição de 
ferramentas e insumos – já foram plantados 244 hectares de rocas (milho, arroz, feijão, 
melancia, urucum, batata doce, amendoim, abobora, mandioca e cana de açúcar) e 
distribuídas 9434 mudas de frutíferas (nativas e exóticas). Projetos para a construção de 
36 casas de casas de farinha, 23 aviários, pocilgas e paiol, já foram elaborados e 
aguardam aprovação da FUNAI e dos indígenas para serem implantados. 
 
Em junho foi contratada a empresa VERTHIC, responsável pela implantação do Plano 
de Gestão e dos Programas de Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, 
Educação Escolar Indígena, Saúde Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial. 
As atividades relacionadas a esses programas tiveram início efetivo em agosto de 2013, 
quando foi realizado o Seminário de Planejamento Estratégico do Plano de Gestão, do 
qual participaram equipe e representantes de todas as instituições que tratam da questão 
indígena. Entre 23 e 26 de setembro foi realizado o curso e capacitação para os técnicos 
contratados pela VERTHIC. A partir de novembro, já com autorização da FUNAI, as 
equipes, compostas por antropólogos e ambientalistas, iniciaram trabalho de campo para 
a formulação de projetos integrados nas aldeias Kararaô, Laranjal, Parakanã, 
Paquiçamba, Arara da Volta Grande e Trincheira Bacajá. Essas primeiras experiências 
em campo já apresentaram os primeiros resultados, como a atualização dos diagnósticos 
de socioeconomia e infraestrutura. Sobretudo, a presença da equipe em campo está 
contribuindo para a qualificação da participação indígena nos projetos de 
desenvolvimento em implantação no escopo do PBA-CI.    
 
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 
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programas de mitigação e compensação. O atendimento a todas as aldeias e associações 
indígenas da região constitui o princípio que orientou a implantação do Plano 
Emergencial e que orienta a implantação do Plano Operativo do PBA-CI.  
 
No âmbito da finalização do plano emergencial, todos os itens classificados como 
“eletroeletrônicos” e “diversos” já foram entregues. Dos itens “veículos e 
embarcações”, já foram adquiridas 387 voadeiras e 31 camionetes, um caminhão e 3 
tratores. Destes itens, 232 voadeiras, 25 camionete, o caminhão e os três tratores já 
foram entregues.   
 
Para além dos compromissos do Plano Emergencial, a Norte Energia tem conduzido, 
desde 2012, a implantação de obras de infraestrutura, simultaneamente atendendo as 
demandas indígenas e antecipando as ações do PBA-CI. No contexto das terras 
indígenas das rotas Iriri e Xingu, especialmente afetadas pela atração de contingente 
populacional e alteração no panorama regional, seis Bases Operacionais e Postos de 
Vigilância já foram construídos e aguardam a entrega formal para a FUNAI. Além 
destas ações 337 casas estão em construção em todas as terras indígenas da região. A 
entrega destas casas está prevista para março de 2014. 
 
No contexto das terras indígenas da rota Volta Grande/Bacajá, especialmente 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 sistema de abastecimento. Os 
impedimentos formais à construção de alguns trechos de estradas foram superados em 
janeiro de 2013, em razão da manifestação favorável das associações dos produtores 
rurais afetados pelas obras de acesso a TI Arara da Volta Grande. As obras de 
implantação de sistema de abastecimento já foram entregues. Ambas as ações têm por 
objetivo compensar e mitigar as interferências sobre a mobilidade e a qualidade da água. 
 
A compensação e mitigação dos impactos advindos da redução da vazão estão 
igualmente relacionadas às ações e resultados do Programa de Atividades Produtivas, já 
descritos (ver seção Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas – IPDP). 
 
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. Assim como no período anterior, entre janeiro e março as 
prospecções estiveram concentradas na área do reservatório principal, utilizando o 
método de Modelagem Arqueológica Preditiva (Projeto 9.2.4), ou seja, da área total do 
Reservatório Principal, que é de 35.900 ha, as Unidades Amostrais a serem 
prospectadas totalizam 9.200 ha, ou 25,63% do total. Na área do Reservatório 
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Intermediário as prospecções já estão encerradas (também utilizando a metodologia do 
Projeto 9.2.4).  
 
Não foi possível avaliar o avanço da prospecção no Reservatório Principal no período, 
já que o 5º RSAP não trouxe resultados quantitativos, abordando apenas 
superficialmente essas informações. 
 
O 5º RSAP não contém muitas informações, mas mencionou a realização, no período, 
como últimas atividades no âmbito do 9.2.1. Projeto de Prospecções Arqueológicas 
Intensivas (que abrangia prospecções nas áreas de canteiros e do arranjo geral da usina, 
já encerradas), de prospecção em 165 praças de torres e em 10 pórticos das LTs. Não há 
informações sobre o quanto isso representa do esforço total a ser realizado, nem qual é o 
cronograma definido para a conclusão desta atividade. 
 

Como já vem sendo manifestado nos relatórios anteriores, todas as atividades de 
arqueologia têm sido desenvolvidas mediante autorizações e manifestações do IPHAN. 
 
No período anterior, em atendimento a recomendação do consultor independente, foi 
apresentado o PS NES GABM SGA 011/2013 - Procedimentos para Achados 
Arqueológicos Fortuitos. Como se avaliou na missão passada, todas as ações do referido 
PS são detalhadas a partir do reconhecimento do achado em campo, partindo do 
princípio, portanto, de que os trabalhadores têm capacidade de diferenciar esses 
materiais quando são encontrados.   
 
Sendo assim, recomendou-se que se evidenciasse que os trabalhadores, principalmente 
aqueles envolvidos com obras de escavação e com a supressão de vegetação na área dos 
reservatórios, recebem treinamento voltado para o reconhecimento de vestígios 
arqueológicos, e que esse treinamento também está incorporando agora as ações 
estabelecidas no PS de Achados Fortuitos.  
 
Como resposta, a NE informou que no PS de Achados Fortuitos constam as 
justificativas legais e orientações, bem como responsabilidades de cada uma das partes 
envolvidas, além de definir que o CCBM e as subcontratadas são orientados a paralisar 
as atividades, isolar a área e reportar à NE em caso de achados. Essa orientação tem sido 
repassada à equipe de colaboradores por meio dos treinamentos admissionais, de 
integração e de lideranças. Segundo a NE, a participação da equipe da Educação 
Patrimonial no Treinamento de Integração dos funcionários do CCBM e subcontratadas 
ocorre desde junho de 2012 e que, até 28/03/14, esse treinamento capacitou 53.969 
funcionários. 
 
Além desses treinamentos, outras atividades divulgam a Educação Patrimonial tanto 
para os trabalhadores quanto para educadores dos municípios da AID e para a 
comunidade em geral: 
 
• Eventos de interface entre as equipes de Educação Patrimonial e de Educação 

Ambiental, tendo o último ocorrido em dezembro/2013, colaborando com a 
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divulgação do conhecimento sobre o tema junto à comunidade escolar dos 
munícipios e os moradores em geral.   

• Exposições itinerantes realizadas em finais de semana, entre dezembro de 2013 e 
janeiro/2014, em cada canteiro, para apresentar registros fotográficos e realizar 
enquete de avaliação da abrangência e sensibilização em relação ao tema, 
alcançadas com as ações de educação patrimonial. Os resultados da enquete, 
realizada com 500 funcionários dos 4 canteiros e apresentados em março/2014, 
demonstram que:  

− 86,5% já tinha ouvido falar de arqueologia;  
− 92,5% participaram da integração do CCBM; 
− 86% lembram do tema; 
− 82,6% tem ciência sobre pesquisas arqueológicas do empreendimento; 
− 80,6% sabem que ao encontrar material arqueológico, as atividades devem 

ser paralisadas o responsável contatado. 
  
Com isso, a NE considera ser possível afirmar que o Treinamento Patrimonial está 
sendo uma ação importante para esclarecimento e entendimento sobre a proteção do 
Patrimônio Arqueológico que possa ser encontrado de forma fortuita, durante as 
atividades diárias desses colaboradores nos canteiros de obra. 
 
No âmbito do 9.2.5 - Projeto de Educação Patrimonial, a Scientia capacita os 
trabalhadores da OP recém-contratados de todas as áreas, inclusive aqueles envolvidos 
com escavação e supressão de vegetação, para o reconhecimento de vestígios 
arqueológicos, incluindo os fundamentos do PS de Achados Fortuitos. 
 
Em relação à aderência dos Programas e Projetos aos cronogramas definidos no PBA, 
na missão anterior foi observado que ainda há atrasos em algumas atividades. É o caso 
dos Trabalhos de laboratório do Projeto 9.2.2 - Projeto de Salvamento Arqueológico e 
do Projeto 9.2.3 - Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres, este último 
devido ao atraso nos levantamentos, que necessitaram aguardar a época de seca.  
 
Em relação à modelagem preditiva, aplicada na prospecção nas áreas dos reservatórios, 
o 5º RSAP não trouxe informações do avanço quantitativo no período, conforme já 
mencionado. No entanto, observando o cronograma do Projeto 9.2.4, verifica-se que o 
mesmo está atrasado em relação ao previsto (término era previsto para o primeiro 
trimestre de 2013). 
 
O Programa de Salvamento do Patrimônio Paleontológico caminha bem, apresentando 
resultados no resgate do patrimônio Paleontológico, na apresentação das informações 
técnicas, legais e institucionais, e na divulgação de informação e formação de pessoal 
por meio dos cursos e palestras realizadas. Toda a gestão e documentação junto ao 
DNPM tem sido feita. 
 
Avalia-se que as atividades de prospecção arqueológica apresentam conformidade com 
as diretrizes do Padrão de Desempenho 8, assim como as atividades de Educação 
Patrimonial e os demais Programas e Projetos da UHE Belo Monte relacionados ao 
Plano de Valorização do Patrimônio. 
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Princípio 4.0 – Plano de Ação e Sistema de Gestão  
 
O status de atendimento ao Plano de Ação foi apresentado no Capítulo 7.0 deste 
Relatório, feito com base na avaliação, para o período, do andamento das ações e partes 
de ações em aberto com prazos de atendimento variando desde antes da Assinatura do 
Contrato de Financiamento, até 1 ano após a sua assinatura. No período deste relatório 
não estava previsto o encaminhamento de entregáveis para atendimento a novas ações. 
As próximas ações ainda a vencer têm as seguintes datas de atendimento: 
 
• 6 meses antes do enchimento do reservatório (entrega deverá ocorrer em 

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

fev/2018, já que a operação da UG18 está prevista para ago/2018). 
 
A análise baseou-se no 5º RSAP e em dados obtidos em reuniões e vistorias de campo 
realizadas na 5ª missão (05 a 09 de maio de 2014). O resultado dessa avaliação, 
conforme disposto no Capítulo 7.0, foi apresentado nos Quadros 7.0.a, 7.0.b e 7.0.c, 
que retratam: 
 
• Quadro 7.0.a: ações em atendimento, parcialmente atendidas e não atendidas;  
• Quadro 7.0.b: ações atendidas até a missão anterior (4ª missão); e 
• Quadro 7.0.c: ações de atendimento contínuo.  
 
Como se observou nos Quadros 7.0.a, 7.0.b e 7.0.c, de 75 ações ou partes de ações 
com atendimento previsto até a data de emissão do 5º RSAP, a situação resultante da 
avaliação do consultor socioambiental independente é que 49 ações ou partes de ações 
são consideradas atendidas; 13 ações ou partes de ações são consideradas em 
atendimento; 8 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento contínuo nos 
RSAP; 4 ações ou partes de ações são consideradas parcialmente atendidas; e 1 ação 
(Ação 8) é considerada parcialmente atendida, merecendo maior atenção pelo atraso.  
 
Comparando a situação observada na 4ª missão ao retrato do Plano de Ação neste 
período, constata-se que houve evolução, sendo atendidas 12 ações ou partes de ações 
adicionais, reduzindo-se o número de ações em aberto e com preocupação pelo atraso. 
Desde a missão passada não se tem ações consideradas não atendidas. Mesmo com o 
atendimento às 12 ações ou partes de ações no período, o número de ações ou partes de 
ações pendentes ainda é elevado, 18 no total, sendo 13 ações em atendimento e 5 
parcialmente atendidas.  
 
Uma das ações em aberto e que merece maior atenção ainda permanece a Ação 30a, que 
diz respeito à elaboração do Plano de Gestão de Tráfego Rodoviário. No período foi 
apresentado o PS CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego 
Rodoviário, que consolida ações já adotadas pelo CCBM. O PS é a aplicável aos 
funcionários próprios e contratados do consórcio. Entretanto, não considera os riscos 
inerentes às atividades das Obras do Entorno (que mantêm relação direta com a 
comunidade), e aqueles relacionados ao transporte de materiais, combustíveis e 
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equipamentos (que se utiliza de vias fluviais e terrestres através da empresa fornecedora 
ELM, montadoras e CCBM). 
 
Outra questão que merece destaque, e que surgiu no período, é a decisão de integrar a 
gestão de meio ambiente e de SST em um único sistema. Sendo assim, espera-se que a 
Ação 8, que está pendente e com grande atraso, relacionada à necessidade de 
estabelecimento de procedimentos de gestão para SST, seja resolvida na próxima 
missão, com a revisão do Manual de Gestão. 
 
A Ação 38a, que corresponde à necessidade de identificação taxonômica de espécies da 
fauna e flora indeterminadas, principalmente as prováveis espécies novas, e também a 
busca e registro de ocorrência das espécies novas fora das áreas de intervenção do 
empreendimento, continua pendente para fauna terrestre e ictiofauna. Essa identificação 
está sendo realizada, mas numa velocidade que preocupa, principalmente no caso da 
ictiofauna. 
 
O Sistema de Gestão do empreendimento já foi discutido anteriormente, na avaliação da 
conformidade com o PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental do 
Princípio do Equador 3.0. 
 
Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação 
 
O Ciclo de Divulgação e Consulta Pública do Projeto atende às diretrizes do Princípio 
do Equador Nº 5.  
 
As ações de comunicação social são desenvolvidas de maneira coordenada com vários 
programas do PBA e as informações e consultas recebidas ao longo dos vários eventos e 
contatos com partes interessadas são registradas e analisadas tematicamente, permitindo 
um constante ajuste de conteúdos e formatos mais adequados para aprimorar a 
comunicação com os diversos públicos alvo, locais e regionais. No período foram 
desenvolvidas ações de comunicação relacionadas a 11 Planos, 20 Programas e 8 
Projetos do PBA.  
 
Os mecanismos de comunicação adotados pela Norte Energia incluem atuação de 
agentes de comunicação por meio de mobilizações e reuniões, atendimento por Serviço 
0800 e Plantões Sociais (Canal Belo Monte Aqui), veiculação de campanhas e spots 
informativos na rádio local (Programa “Conversando sobre Belo Monte”) e por meio de 
carro de som, moto-som ou rádio-poste, divulgação de informações sobre o 
empreendimento nos websites (www.norteenergiasa.com.br; 
www.blogbelomonte.com.br) e distribuição de materiais informativos impressos.  
 
Um importante mecanismo de consulta e divulgação adotado pela Norte Energia 
consiste na atuação de agentes de comunicação, durante as ações de mobilização e 
reuniões com a população. No período de janeiro a março de 2014 foram registrados 
969 questionamentos registrados pelos agentes de comunicação. Desse total, 85 (8,8%) 
foram provenientes de mobilizações e reuniões na área rural e 884 (91,2%) de 
mobilizações e reuniões na área urbana.  
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Durante as mobilizações da área urbana o tema de maior interesse, representando 77,3% 
dos questionamentos, foi “Impactos do empreendimento na região” nas subcategorias 
“Alteração na infraestrutura e acessibilidade” e “Tratamento do remanejamento 
compulsório da população”. O segundo tema mais questionado (22,2%) foi 
“Relacionamento com a sociedade” na categoria “Manifestações”. Esses temas 
“Impactos do empreendimento na região” e “Relacionamento com a sociedade” também 
foram os mais questionados durante as reuniões na área urbana. 
 
Na área rural, a atenção durante as mobilizações foi concentrada no tema 
“Relacionamento com a sociedade” nas categorias “Mobilizações e Demanda por 
informações” representando (64,8%) dos questionamentos, e no tema “Impactos do 
empreendimento na região” nas subcategorias “Alterações na infraestrutura e 
acessibilidade e Tratamento remanejamento compulsório da população” com 29,6% dos 
questionamentos. Durante as reuniões na área rural, 100% dos questionamentos 
referiam-se ao tema “Relacionamento com a comunidade” nas categorias “Benefícios  
à sociedade” e “Demanda por informações”. 
 
O Atendimento “Belo Monte Aqui” apresenta duas frentes de atuação: Atendimento 
“Belo Monte Aqui” e Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM. O 
Atendimento “Belo Monte Aqui” é um canal de interação social e comunicação 
receptivo, que oferece informações e esclarecimentos à população, por meio de: 
Atendimento ao Serviço 0800 e Plantões Sociais. 
 
No mesmo período, o Atendimento “Belo Monte Aqui” recolheu 1.378 contatos. Deste 
total, 70,1% referem-se ao atendimento realizado nos Plantões Sociais, enquanto que 
28,9% foram dirigidos ao Serviço 0800. Os demais se referiam ao atendimento 
presencial e telefônico no escritório da empresa. Vale ressaltar que, desde a emissão da 
LI (junho/2011), o Atendimento “Belo Monte Aqui” já acumulou um total de 8.879 
contatos. A ênfase dos questionamentos continuou nos Programas Socioeconômicos do 
PBA, notadamente no Plano de Atendimento à População Atingida (4), que inclui o 
Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3). 
 
Tiveram prosseguimento as atividades de comunicação por meio da mídia rádio que é 
utilizada basicamente de duas formas: veiculação de campanhas e spots informativos 
(em algumas situações, também veiculados por meio de carro, moto-som ou rádio-
poste) e veiculação do Programa “Conversando sobre Belo Monte”. Durante o período 
de janeiro a março de 2014 foram veiculadas duas edições do programa “Conversando 
sobre Belo Monte”, que trataram dos temas saneamento em Altamira e monitoramento 
da ictiofauna. Paralelamente, foram produzidos e veiculados: um spot de 30’ para moto-
som, um rádio poste de 30’’ e um vídeo de 10’’ para painel eletrônico sobre as obras de 
saneamento; um spot de 30’’ sobre o Plano de Gerenciamento Integrado da Volta 
Grande do Xingu; e, divulgação do Balcão de Atendimento Móvel em rádio e carro de 
som. 
 
No período foram realizados 10 eventos relacionados a diversos planos do PBA. No 
período merece destaque os eventos realizados são as reuniões do Colegiado e das 
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Comissões do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte (FASBM). O 
FASBM proporciona aos membros de seu Colegiado, bem como aos integrantes de suas 
Comissões e Comitês, espaço digno para discussões, esclarecimento de dúvidas e 
críticas, garantindo, assim, o diálogo contínuo e controle sobre a implantação do PBA 
pelas partes interessadas da AID e ADA do empreendimento.  
 
Os materiais de comunicação distribuídos durante mobilizações e reuniões dos Agentes 
de Comunicação, assim como pelo Atendimento “Belo Monte Aqui”, totalizaram 
15.373 exemplares no período. Desse total, 4,753 eram volantes 0800, 6.270 eram 
exemplares do “Belo Monte Informa 11” sobre saneamento, 1,950 eram folder “Obras 
Saneamento” e 870 eram materiais sobre saúde (panfleto sobre dengue, cartilha sobre 
malária e preservativos). 
 
Os programas de rádio, assim como os demais materiais de comunicação e a atuação 
dos agentes, são mensalmente avaliados por meio de pesquisa de percepção aplicada 
pelos agentes de comunicação durante as mobilizações realizadas nas áreas rural e 
urbana.  
 
Um avanço apresentado no trimestre consiste na constituição do Comitê Interno de 
Comunicação (CIC). Esse Comitê foi criado para otimizar os processos de comunicação 
do empreendimento com seu público-alvo, somando-se aos esforços para incrementar a 
transparência da informação, a elaboração da estratégia de comunicação e de interação 
social, assim como da participação pública nesse contexto. Após seminário inaugural 
realizado em 13 de janeiro / 2014, o CIC passou a realizar reuniões periódicas, no 
âmbito das reuniões do Comitê de Gestão Ambiental (CGA). Ao longo do primeiro 
trimestre de 2014 foram realizados oito encontros. 
 
A pesquisa de percepção realizada pelos agentes de comunicação também avaliou a 
receptividade das comunidades locais em relação às ações e aos materiais de 
comunicação produzidos. Das 1.614 visitas de mobilização realizadas no período, 1.473 
foram feitas na área urbana. Nestas, os questionários foram aplicados em 69 entrevistas 
(cerca de 5% da população urbana visitada).  
 
Nesse contexto, a pesquisa identificou que a principal forma de receber informação 
sobre o empreendimento é a “visita dos agentes de comunicação” (33%), seguida das 
peças “cartilha/folder/volante” (15%). Em relação à compreensão da informação, 78,3% 
dos entrevistados consideram que as informações recebidas são fáceis de entender; 
enquanto outros 16% consideram parcialmente fácil. 
 
Segundo resultados dessa pesquisa, o programa de rádio “Conversando sobre Belo 
Monte” é conhecido por 63,8% dos entrevistados.  Entre os entrevistados que conhecem 
o programa, este é considerado bom por 52,5% das pessoas, e ótimo por cerca de 30%.  
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 5.0, os 
mecanismos de consulta e divulgação encontram-se estruturados, atuantes e em total 
conformidade.   
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Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação  
 
A Norte Energia possui sistemática de recebimento de consulta e reclamações em 
conformidade com os Princípios do Equador. O gerenciamento dos mecanismos de 
comunicação ocorre pelo SIAGI - Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da 
Informação, pelo “Módulo Cliente”, possibilitando o acesso aos dados e respectivas 
análises das atividades e resultados do Programa de Interação Social e Comunicação 
(7.2).  
 
Os mecanismos de reclamação disponíveis pela Norte Energia incluem o atendimento 
pelo Canal Belo Monte Aqui e a atuação de agentes de comunicação.  O Atendimento 
“Belo Monte Aqui” apresenta duas frentes de atuação: Atendimento “Belo Monte Aqui” 
e Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM. O Atendimento “Belo Monte 
Aqui” é um canal de interação social e comunicação receptivo, que oferece informações 
e esclarecimentos à população, por meio de Atendimento ao Serviço 0800 e Plantões 
Sociais. 
 
Desde a emissão da LI (junho de 2011) até março de 2014, os agentes de comunicação 
registraram 15.947 questionamentos por meio de mobilizações, de reuniões e eventos 
com a população da AID. Em relação aos atendimentos do Canal Belo Monte Aqui, 
nesse mesmo período foram registrados 8.879 questionamentos. A ênfase dos 
questionamentos refere-se aos Programas Socioeconômicos do PBA, notadamente no 
Plano de Atendimento à População Atingida (4), que inclui o Projeto de 
Reassentamento Urbano (4.4.3). 
 
Em janeiro de 2014 foi instituído o Comitê Interno de Comunicação (CIC). Esse Comitê 
foi criado com o objetivo de integrar os diversos planos e programas do PBA, no 
esforço de identificar e sistematizar a oferta de informação e a demanda de 
comunicação com a população local. Paralelamente ao espaço privilegiado de discussão 
colegiada de assuntos afetos ao PBA e de interface com outras áreas da empresa, o CIC 
também prevê atuar como canal de consultas e reclamações de 2ª instância, em caráter 
recursal de atendimento a demandas recorrentes ou não adequadamente sanadas junto às 
partes interessadas por meio dos canais usuais. 
 
O CIC é composto por representantes de: Diretoria Institucional; Superintendências dos 
Meios Socioeconômico, Físico e Biótico, do Fundiário e de Obras do Entorno; 
Departamento Jurídico; empresas Ferreira Rocha e Biocev; coordenadoras CNEC 
Worley Parsons e Leme; executora do Programa de Comunicação, a Elabore.  
 
A implementação do CIC atende a recomendação da Consultoria Independente emitida 
em relatório anterior de formação de “uma segunda instância para atender aos casos 
em que os solicitantes não se sintam totalmente atendidos pela primeira instância 
oferecida pelos atuais mecanismos de consulta e reclamações”. Ao longo do primeiro 
trimestre de 2014 foram realizados oito encontros do CIC.  
 
Em relação ao CCBM, são oferecidos três canais de ouvidoria para recebimento de 
reclamações, sugestões e críticas provenientes dos trabalhadores, que são: caixas de 
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sugestões instaladas nas unidades, representante de funcionários e canal direto com a 
ouvidoria (assistente social ou técnico social). Durantes as inspeções de campo do 
Consultor Independente tem sido evidenciada a divulgação dos canais de reclamação 
aos funcionários por meio do Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM. 
 
O atendimento ao Princípio do Equador 6.0, referente a consultas e reclamações, é feito 
pelo CCBM pelas seguintes frentes de atuação: 
  
• Central de Atendimento “Canal Aberto – Fale Conosco” – Ouvidoria; 
• Atendimento Eletrônico via e-mails dedicados; 
• Caixa de sugestões instaladas nas unidades; 
• Treinamentos Diários de Segurança; 
• Painéis e panfletos informativos, palestras e campanhas; 
• Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 6.0, os 
mecanismos de reclamação encontram-se bem organizados e definidos e em 
conformidade.  
 
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais 
 
A NE vem cumprindo com a legislação Brasileira incidente sobre o Projeto, sem 
prejuízo de eventuais ultrapassagens de padrões ambientais legais e/ou normas relativas 
à segurança do trabalho ou condições de trabalho. 
 
O Plano de Ação compromissado junto aos Agentes Repassadores vem sendo 
implementado, devendo-se considerar, no entanto, alguns atrasos no atendimento a 
ações ou partes de ações, conforme disposto na avaliação do Princípio 4.0. Como 
mostra o Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 deste Relatório, nem todos os produtos 
previstos para as datas marco “antes do primeiro desembolso financeiro”; “60 dias após 
o primeiro desembolso financeiro”; “60 dias após a assinatura do contrato de 
financiamento”; “3 meses após a assinatura do contrato de financiamento”; “6 meses 
após a assinatura do contrato de financiamento”, “1 ano após a assinatura do contrato” e 
periodicamente, nos RSAPs (Relatórios Periódico de Conformidade Socioambiental), 
foram entregues/atendidos, havendo ações ou partes de ações atrasadas e outras apenas 
parcialmente atendidas ou em atendimento.  
 
Desde a 4ª missão passada, no entanto, reuniões realizadas em campo com as equipes da 
NE para esclarecimentos sobre o conteúdo das ações e sobre os produtos esperados pela 
consultoria independente, têm resultado em maior taxa de fechamento de ações 
pendentes. No entanto, ações ainda importantes continuam em aberto. É o caso do Plano 
de Gestão de Segurança de Tráfego Rodoviário, que finalmente foi apresentado (PS 
CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego Rodoviário), 
integrando procedimentos e ações adotadas pelo CCBM para garantir a preservação da 
integridade física de seus funcionários. Este Plano ainda necessita de alguma revisão, 
pois não considera os riscos inerentes às atividades das Obras do Entorno (que mantêm 
relação direta com a comunidade), e aqueles relacionados ao transporte de materiais, 



 

 

 

 

                    245 

 

combustíveis e equipamentos (que se utiliza de vias fluviais e terrestres através da 
empresa fornecedora ELM, montadoras e CCBM). 
 
Recomendações pontuais e oportunidades de melhoria não incluídas no Plano de Ação, 
e que foram feitas no processo de Due Diligence e nas missões posteriores de 
monitoramento estão sendo gradativamente atendidas, conforme mostra o Quadro 8.0.a 
do Capítulo 8.0 deste Relatório. Assim como para as ações do Plano de Ação, as 
reuniões realizadas durante as missões de campo estão resultando no fechamento de 
várias recomendações pendentes. 
 
A obrigação de apresentar relatórios periódicos no formato acordado com o Agente 
Repassador continua a ser atendida com a emissão do 5º RSAP em 29/04/2014.  
 
 
10.0 
Conclusões e Recomendações 
 
10.1 
Conclusões 
 
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de janeiro a março de 
2014 (data de corte documental), com inspeções de campo realizadas na semana de 05 a 
09/05/2014 (data de corte do campo), registrou as seguintes constatações: 
 
No período coberto pelo relatório as obras prosseguiam em ritmo acelerado, estando em 
fase de mobilização as empresas de montagem Consórcio Montador Belo Monte – 
CMBM, no Sítio de Belo Monte, e Andritz, no Sítio Pimental. 
 
Conforme ressaltado constantemente nos relatórios, os impactos e riscos de obra estão 
sendo controlados pelo conjunto de medidas mitigadoras e preventivas implementadas 
pelo CCBM, como parte do PCAI ou no âmbito do seu SGI.  
 
No entanto, considerando o porte do empreendimento, a velocidade com que a obra 
avança, e a grande quantidade de atores envolvidos, principalmente nesta fase, em que 
se inicia a montagem e está em andamento a supressão de vegetação na área do 
reservatório, torna-se imprescindível a resolução de pendências já apontadas em 
relatórios anteriores, relacionadas à gestão do empreendimento e aos procedimentos de 
garantia da NE. 
 
Em relação à necessidade de maior comprometimento na eliminação de desvios e 
resolução de não conformidades que se havia apontado no relatório anterior, cabe 
ressaltar que foi observado progresso no período. A BIOCEV, que atua na supervisão 
ambiental nas OP, estabeleceu alinhamento contínuo com o CCBM, e conseguiu 
agilizar o equacionamento de pendências do PCAI. De acordo com a Análise Crítica da 
Gestão dos Registros de Desvios – Balanço dos RD’S emitida pela BIOCEV em abril 
de 2014 e apresentada no 5º RSAP, em relação ao PCAI, 70% dos desvios foram 
concluídos no período. Em relação ao PRAD, no entanto, a situação não evoluiu, com 
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resultados do balanço mostrando 33% dos desvios concluídos, 29% vencidos e 36% 
com pendências a vencer. 
 

Conforme já apontado no relatório anterior, a agilização da implantação das medidas 
corretivas e/ou planos de ação propostos pelo CCBM é de fundamental importância, já 
que a solução das ocorrências negativas tem o efeito imediato de neutralizar os impactos 
negativos decorrentes dos desvios ou situações não previstas, e também demonstra o 
nível de comprometimento das empresas com o sistema de gestão desenvolvido e 
implantado para as obras. 
 
Já no período anterior se havia reportado avanço em relação ao controle de não 
conformidades ambientais, com a assinatura do desvio em campo e no ato pelo 
representante do CCBM na vistoria, o que possibilitou a agilização das ações corretivas 
pelo consórcio, eliminando-se a necessidade de inserção do registro no sistema de 
gestão da BIOCEV para posterior conhecimento do CCBM. Como se havia ressaltado, 
o próximo passo necessário para a melhora no fluxo de não conformidades seria a 
permissão de acesso ao SGP para o CCBM, para agilização dos trâmites de 
disponibilização, revisão e validação dos Planos de Ação para correção das NCs. 
Segundo informação prestada pela NE em conference call realizado em 16/05, esse 
acesso do CCBM ao SGP está prestes a ser viabilizado, com previsão para final de 
maio. 
 

A supervisão e o acompanhamento das questões de Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional das contratadas da Obra Principal estão sendo executados pela NE e 
empresas Coordenadora (BIOCEV) e Supervisora (EPBM), apesar de ser possível 
apontar algumas possibilidades de melhoria. Essa supervisão possibilita que a NE 
conheça o nível de desempenho e de atendimento aos requisitos legais e contratuais de 
suas contratadas, o que permite que a mesma atue e exija a correção dos desvios 
apontados.  
 
Na situação atual é possível afirmar que a NE possui metodologia implantada para 
supervisão das questões relacionadas à SST e Meio Ambiente, no caso da supervisão 
das Obras do Entorno. Mantida a estratégia em curso, as discussões estão relacionadas 
ao aperfeiçoamento do monitoramento, atuação na exigência de correções por parte das 
contratadas e garantia da melhoria contínua de gestão, ou seja, questões gerenciais e não 
mais operacionais. Um fato que reforça esse argumento é a proposta de aumento e 
reestruturação das equipes de SST/MA por demanda interna e com base nos resultados 
coletados no monitoramento realizado. 
 
Até a missão anterior a discussão girava em torno do que fazer e de como fazer, sendo 
que a preocupação era que se iniciasse a supervisão ou que se aumentasse a sua 
abrangência. A partir desta missão já ficou evidente que as discussões devem alcançar 
níveis mais elevados, ou seja, devem focar na análise dos dados coletados e na definição 
de ações que corrigirão e melhorarão o desempenho do empreendimento. 
 
Um dos pontos fundamentais para o sucesso da atuação da NE nas questões de SST 
continua sendo a definição e documentação de seu sistema de gestão, que deverá 
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registrar a forma e a estratégia de atuação. No período, o empreendedor tomou duas 
importantes decisões. Uma delas foi a opção pela unificação (integração) dos sistemas 
de gestão Ambiental e de SST, e a outra, a fusão das equipes de SST da OP e de 
SSTMA das OEs, ambas agora tendo o mesmo coordenador, visando trazer diversos 
benefícios para ambas as áreas (compartilhamento de recursos, procedimentos, 
ferramentas e outros).  
 
A partir da integração dos sistemas e consequente formalização dos procedimentos para 
gestão de SST, a Alta Administração da NE poderá tomar decisões, por meio de 
reuniões estruturadas de Análise Crítica, sobre disponibilização de recursos, 
modificações de estratégia, antecipação frente a mudanças que possam interferir nesse 
sistema e outras, sempre com o objetivo de garantir a existência de controle sobre suas 
atividades e sobre suas contratadas.  
 
A maior parte do esforço de coordenação e supervisão em SST ainda é reativa, ou seja, 
baseia-se na inspeção de campo e em documentos para monitorar o desempenho das 
contratadas. Até o presente momento houve a busca pela coleta de informações e 
garantia de abrangência adequada de supervisão. A partir de agora, as ações deverão 
direcionar esforços para garantir a melhora dos resultados de desempenho pelas 
contratadas.  
 
Na OP (Civil) ficou evidente que o foco dos trabalhos da BIOCEV é complementar 
àquele já realizados pelos diversos funcionários da EPBM, uma vez que os dados 
apresentados pela EPBM já possuem abrangência sobre diversos temas. Assim, o 
Projeto de Controle Médico e Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (3.4.1 do 
PAC) já faz parte do escopo de verificação da EPBM. Entretanto, o Projeto de 
Segurança e Alerta (3.4.2 do PAC) realmente não fez parte do escopo da EPBM até o 
presente momento, cuja verificação deve (e é) ser atendida pela atuação da BIOCEV. 
Até o presente momento a atuação da BIOCEV não avançou sobre a LOCASERVICE, 
única montadora mobilizada até abril de 2014, bem como sobre a Andritz e o CMBM. 
A decisão sobre o início da atuação da Coordenadora sobre a montagem ocorreu durante 
a Reunião de Encerramento desta missão, tendo em vista a relação das montadoras com 
os Projetos de SST do PAC. 
 
Outra preocupação que surgiu na 4ª missão e continua até o presente momento, foi o 
baixo Índice de Atendimento dos Documentos Legais e Contratuais, porém na análise 
apresentada no RSAP, não ficaram evidentes as ações que a NE deverá adotar no 
período seguinte para reverter os pontos falhos identificados com o monitoramento 
realizado pela EPBM. 
 
A atuação da empresa de montagem LOCASERVICE apresenta resultados ruins desde 
o início da supervisão na mesma. Entretanto, essa empresa desempenha poucas 
atividades e deverá ser desmobilizada em breve, quando será totalmente substituída 
pelas montadoras Andritz (Sítio Pimental) e CMBM (Sítio Belo Monte), estas devendo 
permanecer até o final do empreendimento.  
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As diversas ações e procedimentos para controle dos riscos relacionados ao tráfego que 
o CCBM implantou e mantém (blitz, monitoramento por satélite, autuações, 
advertência, listas de verificação, sinalização, treinamentos, campanhas etc.) resultaram 
numa redução significativa de eventos fatais, com afastamento e sem afastamento. 
Inclusive foi apresentado no período o PS CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão 
de Segurança no Tráfego Rodoviário que consolida e compila todas as ações 
relacionadas à gestão de tráfego no empreendimento. Entretanto, este procedimento, por 
ter sido emitido pelo CCBM, abrange somente seus funcionários próprios e terceiros, o 
que não cobre as empresas de montagem, contratadas diretas da NE na OP e aquelas das 
OEs, bem como as empresas executoras dos programas do PBA, Coordenadora, Gestora 
e Supervisora. 
 
Para as Obras do Entorno (OEs) e demais contratadas, a supervisão da equipe da OE 
apresenta-se consolidada e atualmente abrange cerca de 80% dos contratos, o que inclui 
as principais executoras dos programas do PBA e executoras das OEs. Entretanto, não 
são apresentados resultados da supervisão sobre as empresas de supressão vegetal do 
reservatório intermediário, sob supervisão da STCP, e sobre o Centro de Educação 
Ambiental (CEA).  
 
Com relação à abrangência, se antes a preocupação decorria da ausência de supervisão, 
agora ela decorre do resultado desta. Cerca de 40% dos contratos supervisionados 
apresentaram resultados abaixo de 70% de conformidade e cerca de 72% de todas as 
pendências identificadas não foram fechadas (encontram-se atrasadas ou em 
andamento), conforme discutido na Seção 6.3.4. 
 
Ainda não há evidências concretas para garantir a eficácia da estratégia adotada para 
Supervisão Ambiental, de Saúde e de Segurança do Trabalho pela Equipe de SSTMA – 
OE, mais especificamente sobre o seu dimensionamento frente à quantidade de 
contratadas, frentes de trabalho geograficamente dispersas e baixo nível de cultura 
prevencionista das empresas. Deve-se somar aqui a forma manual como são tratadas as 
pendências, o que deverá ser resolvido com o início da utilização do Sistema de 
Gerenciamento de Projetos – SGP. 
 
Em relação ao Plano de Ação da UHE Belo Monte, compromisso do contrato de 
financiamento, a análise apresentada no Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 reflete o 
andamento no período, do atendimento a ações ainda em aberto, com prazos variando 
desde “antes da Assinatura do Contrato de Financiamento” até “1 ano após a sua 
assinatura”, salientando-se que no período deste relatório não havia nenhuma entrega de 
evidências prevista. Os próximos entregáveis estão programados para as seguintes 
datas-marco: 6 meses antes do enchimento do reservatório; e 6 meses antes do início da 
operação da última turbina. 
 
A avaliação realizada pelo consultor socioambiental através de consulta à documentação 
e inspeções de campo de maio de 2014 resultou que, das 75 ações ou partes de ações 
com atendimento previsto até a data de emissão do 5º RSAP, 49 ações ou partes de 
ações são consideradas atendidas; 13 ações ou partes de ações são consideradas em 
atendimento; 8 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento contínuo nos 
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RSAP; 4 ações ou partes de ações são consideradas parcialmente atendidas; e 1 ação 
(Ação 8) é considerada parcialmente atendida, somente merecendo maior atenção pelo 
atraso.  
 
Essa análise quantitativa confirma tendência observada desde o período anterior 
apontando evolução no atendimento aos compromissos previstos no Plano de Ação.  
Doze novas ações ou partes de ações antes consideradas em aberto foram atendidas e 
passarão a figurar no Quadro 7.0.b na próxima missão. A realização de reuniões 
durante a vistoria de campo entre a consultoria independente e as equipes da NE, com o 
objetivo de esclarecer o conteúdo e definir com maior clareza os produtos esperados 
para fechamento de ações ainda pendentes, foram mantidas, e, como no período 
anterior, continuam a surtir efeito no equacionamento das pendências do Plano de Ação.  
 
Mesmo constatando-se essa evolução, deve-se atentar para o fato de que o número de 
ações ou partes de ações em atendimento não contínuo ainda é elevado, 17 no total, 
sendo 13 ações em atendimento e 5 parcialmente atendidas. 
 
Das ações que continuam em aberto, há uma bastante importante, e que deveria ter sido 
atendida antes do 1º Desembolso Financeiro, e que foi apenas parcialmente atendida 
nesse período. Trata-se da elaboração do Plano de Gestão de Segurança de Tráfego 
Rodoviário. Embora se tenha apresentado, no período, o PS CCBM 220 94 - 
Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego Rodoviário, que consolida ações já 
adotadas pelo CCBM, este é direcionado apenas aos funcionários próprios e contratados 
do consórcio, não considerando os riscos inerentes às atividades das Obras do Entorno 
(que mantêm relação direta com a comunidade), e aqueles relacionados ao transporte de 
materiais, combustíveis e equipamentos (que se utiliza de vias fluviais e terrestres 
através da empresa fornecedora ELM, montadoras e CCBM). 
 
Uma das ações em aberto e que merece maior atenção ainda permanece a Ação 30a, que 
diz respeito à elaboração do Plano de Gestão de Tráfego Rodoviário. No período foi 
apresentado o PS CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego 
Rodoviário, que consolida ações já adotadas pelo CCTP. O PS é a  
 
Outra questão que merece destaque, e que surgiu no período, é a decisão de integrar a 
gestão de meio ambiente e de SST em um único sistema. Sendo assim, espera-se que a 
Ação 8, que está pendente e com grande atraso, relacionada à necessidade de 
estabelecimento de procedimentos de gestão para SST, seja resolvida na próxima 
missão, com a revisão do Manual de Gestão. 
 
Cabe ressaltar também a necessidade, como já mencionado nestas conclusões, de 
intensificação dos esforços para resolução das não conformidades e dos registros de 
ocorrência registrados na supervisão ambiental feita pela BIOCEV nas OP, 
principalmente os relacionados ao PRAD.  
 
Ainda em relação à BIOCEV, recomenda-se que seja verificada a suficiência da equipe 
que atua na supervisão, devido à recente mobilização das montadoras. 
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Em relação ao Sistema de Gestão Integrado do CCBM, o mesmo encontra-se 
implantado, porém algumas oportunidades de melhoria foram identificadas e são objeto 
de ações corretivas, conforme disposto no Capítulo 4.0.  
 
Em relação ao processo de implantação dos Programas Ambientais integrantes do PBA, 
a análise apresentada no Quadro 6.0.b do Anexo 7 indica que está sendo cumprida a 
maior parte dos objetivos e metas propostos para os programas no PBA. Além disso, os 
programas estão seguindo os procedimentos metodológicos previstos no PBA, e estão 
sendo monitoradas as espécies-chave que foram estabelecidas para os mesmos. Para os 
Programas e Projetos que apresentam atrasos em relação aos cronogramas 
estabelecidos, verificou-se se estão sendo realizadas as devidas tratativas com o IBAMA 
ou demais órgãos intervenientes.  
 
Em relação aos Programas do Meio Físico não se verificam desvios significativos no 
desenvolvimento dos programas e projetos. 
 
Em relação ao Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, o IBAMA 
considerou atendida a condicionante 2.19 da LI N° 795/2011, referente à implantação 
dos módulos RAPELD, onde são realizados os projetos de monitoramento da biota. 
Apesar disso, solicitou ainda o encaminhamento de relatório final de instalação dos 
medidores de piezômetro e a apresentação da caracterização por módulos com ciclos 
hidrológicos completos no 5° Relatório Consolidado. Esses documentos não foram 
evidenciados.  
 
Os programas relacionados à Vegetação estão, de forma geral, sendo executados em 
conformidade com a legislação ambiental e com as exigências do IBAMA. Os últimos 
pareceres emitidos pelo IBAMA sobre o andamento do PBA foram os Pareceres nº 
7.802/2013 e nº 7.244/2013 - COHID/IBAMA de dezembro de 2013, porém neles não 
constam comentários ou recomendações à maior parte dos programas relacionados à 
vegetação. Em relação aos Padrões de Desempenho do IFC, mais informações 
relevantes sobre as espécies registradas na área do empreendimento foram apresentadas 
pela Norte Energia em atendimento às recomendações feitas pela consultoria 
independente. 
 
Os projetos de monitoramento da flora, os quais abrangem diferentes formações 
vegetais (florestas de terra firme, florestas aluvial, igarapés interceptados pelos diques e 
formações pioneiras) têm sido desenvolvidos em conformidade com o PBA e com as 
recomendações do IBAMA. As campanhas previstas para o primeiro trimestre de 2014 
foram realizadas, com exceção da remedição do Módulo 5, o qual estava alagado. Os 
resultados ainda serão analisados e apresentados. Ressalta-se que a 2ª campanha bianual 
do monitoramento fitossociológico das florestas de terra firme nos Módulos 6 e 7 foi 
realizada em um intervalo de tempo inferior a dois anos, uma vez que a primeira 
campanha foi executada nesses dois módulos no último trimestre de 2012. 
 
O IBAMA também não fez comentários sobre o Projeto de Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Flora e o Projeto de Formação de Banco de 
Germoplasma, cujas atividades rotineiras têm sido executadas e seus objetivos e metas 
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têm sido, de forma geral, atendidos. A consultoria independente recomendou apenas que 
a fosse ampliada a rede de parcerias com bancos de germoplasma ativos, conforme 
preconizado pelo PBA, porém não foram apresentadas evidências de avanços nesse 
aspecto. 
 
No que se refere aos Padrões de Desempenho do IFC, a Norte Energia apresentou 
informação sobre endemismos para as espécies registradas no âmbito do EIA. Para as 
espécies do PBA, essa informação havia sido fornecida no 4º RSAP. Verificou-se, 
assim, que não foram registradas espécies endêmicas da região do empreendimento. Até 
o momento, foram confirmadas duas espécies inéditas para a ciência (Mourera sp. e 
Passiflora sp.). Ainda é necessário realizar buscas por outros pontos de ocorrência da 
primeira, que foi registrada somente na área diretamente afetada da UHE Belo Monte. 
Existem ainda seis prováveis espécies novas, que ainda necessitam passar por 
tratamento taxonômico. Por fim, duas espécies registradas são consideradas em perigo 
(EN) (Virola surinamensis) ou criticamente em perigo (CR) (Vouacapoua americana) 
segundo a IUCN, as quais, no entanto, estão sendo contempladas pelos projetos de 
salvamento da flora e de banco de germoplasma. 
 
Em relação ao Projeto de Desmatamento e ao Projeto de Delineamento da Capacidade 
do Mercado Madeireiro, os pareceres supracitados somente recomendavam que o Plano 
Operacional de Supressão – POS fosse rigorosamente seguido e que fosse 
providenciado com celeridade o início do projeto piloto de destinação da madeira. 
Como informado anteriormente, para as obras principais, o atendimento ao POS ocorreu 
de forma gradual durante 2012 e 2013 após críticas do IBAMA, sendo que, no final de 
2013, a maior parte dos pátios finais de madeira já havia sido vistoriada pelo órgão 
ambiental com fins de emissão de AUMPF ou já possuía essa autorização emitida. Já 
para a supressão nas áreas dos futuros reservatórios, sob responsabilidade da Norte 
Energia, foi contratada uma empresa fiscalizadora tanto para aspectos operacionais 
quanto de saúde e segurança. Na vistoria de maio de 2014, esses documentos estavam 
em fase final de elaboração e o sistema que integrará as informações geradas pela 
fiscalização ainda não tinha sido implantado. 
 
Foi informado que as fortes chuvas neste primeiro trimestre de 2014 atrasaram o 
andamento da supressão da vegetação nas áreas dos reservatórios, porém, que esse 
atraso seria recuperado no período de seca. 
 
Devido à complexidade do Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado 
Madeireiro, não tem sido seguido o cronograma proposto pelo Plano Estratégico 
acordado com o IBAMA no final de 2012. Muitas das ações deste projeto são 
dependentes do órgão ambiental. Dessa forma, o andamento deste projeto tem sido 
determinado por acordos feitos com o IBAMA. Ainda assim, têm ocorrido atrasos para 
o atendimento dessas exigências. 
 
As ASVs 867/2014 e 868/2014, referentes à maior parte dos reservatórios, foram enfim 
emitidas pelo órgão ambiental em 20 de março de 2014. No entanto, esses documentos 
autorizam a supressão de apenas parte dos reservatórios (5,4 mil ha), estando a liberação 
da área restante (3,7 mil ha) atrelada ao cumprimento da meta 2 da Nota Técnica SBF 
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N° 34/2013, a qual inclui principalmente atividades visando à destinação da madeira 
oriunda do empreendimento. 
 
A destinação externa do material lenhoso oriundo do empreendimento foi finalmente 
viabilizada no início de abril de 2014, confome verificado na missão em maio.  Nesta 
data, iniciou-se o transporte das toras dos pátios da UHE Belo Monte para a beneficiária 
da AIMAT – Associação das Indústrias Madeireiras de Altamira, para a qual foi 
acordada uma doação de 18 mil m³ de toras. No entanto, foram relatadas inúmeras 
dificuldades que estavam sendo enfrentadas para viabilizar essa doação, principalmente 
devido ao fato de o IBAMA não ter emitido parte das AUMPFs por pátio, da mesma 
forma como foram feitos os requerimentos dessas autorizações, estando algumas delas 
vinculadas à volumetria.  
 
Em maio de 2014, ainda não estava em funcionamento a serraria no Travessão 27, a 
qual irá beneficiar a madeira gerada pelo empreendimento, recebendo como pagamento 
a própria madeira serrada. Por meio desta serraria, a Norte Energia pretende destinar ou 
dar uso à grande parte do material gerado. Foi informado que eram previstos mais 30 
dias para finalização da implantação da serraria, isso é, essa condição da ASV já não foi 
atendida.  

Por fim, a Norte Energia informou que haviam sido recebidas cinco propostas para o 
leilão de biomassa (lenha, grupo de valor 5 e resíduo grosso), as quais estavam em fase 
final de avaliação em maio de 2014. 
 
Os programas do PBA relacionados à fauna terrestre tiveram seu andamento e 
atividades conforme o cronograma previsto, tendo sido realizadas entre janeiro e março 
de 2014 todas as campanhas previstas no PBA. Os programas que dizem respeito à 
fauna terrestre e semiaquática (quelônios, crocodilianos, aves, mamíferos aquáticos e 
semiaquáticos) apresentam os resultados esperados. Alguns dos programas ainda 
necessitam de consolidação dos dados em bancos de dados que servirão de base para 
análises futuras, e esses já estão sendo finalizados conforme o cronograma. A análise 
dos resultados permitirão a avaliação e acompanhamento dos impactos e mudanças nos 
ambientes monitorados causados pelo empreendimento. 
 
Os programas que implicam no afugentamento, resgate e salvamento da fauna estão 
sendo conduzidos de acordo com os protocolos discutidos com o IBAMA, que já 
haviam sido implementados. Estão sendo buscadas destinações para os exemplares 
abrigados no CEA que não se destinam à soltura. 
  
Com relação às possíveis espécies de pequenos mamíferos novas para a ciência 
(roedores e quirópteros), os trabalhos para identificação e busca destes táxons fora da 
área do empreendimento encontram-se bastante adiantados. Para os roedores, foi 
realizada a segunda campanha de campo entre os meses de março e abril de 2014, em 
quatro sítios, dois dentro da área de influência, em fragmentos que serão preservados 
pela Norte Energia, e dois fora da área de influência. Somando-se os resultados das duas 
campanhas realizadas até o momento, sete pertencem ao gênero Neacomys e sete ao 
gênero Oecomys. Os crânios desses indivíduos coletados encontram-se em preparação. 
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Os exemplares coletados durante o EIA, bem como outros coletados em momento 
anterior e depositados em coleções científicas, foram incluídos nas análises 
morfológicas que se encontram em andamento. Todos os exemplares obtidos até o 
momento, que possuíam amostras de tecidos para análises moleculares, estão sendo 
sequenciados. As próximas ações desse Projeto incluem: (i) visita a coleção de 
mamíferos do Museu de Zoologia da USP (MZUSP); (ii) análises qualitativas e 
quantitativas dos indivíduos coletados nas duas campanhas de campo e comparação 
com o material proveniente do EIA-RIMA; (iii) análise molecular do material enviado 
para sequenciamento e comparação com as sequencias disponíveis no Genbank; (iv) 
realização de mais dois campos extras na região do rio Bacajá fora da cota demarcada 
para o Trecho de Vazão Reduzida em busca do morfotipo Oecomys sp1. 
 
Com relação à recomendação de se incluir no PAN as três espécies de roedores, caso se 
revelem novas para a ciência, foi comunicado pela NE, após a reunião para o 
monitoramento das ações do Plano, realizada em abril, que a inclusão de novas espécies 
só poderá ser proposta em 2015. No entanto, outras ações propostas no Plano de Ação 
poderão garantir a manutenção dessas espécies, segundo informado pela NE. 
 
Para a possível nova espécie de quiróptero, a segunda campanha de campo foi realizada 
em fevereiro de 2014. Já haviam sido coletados exemplares fora da área dos futuros 
reservatórios, entre outubro e novembro de 2013, e nessa ocasião a espécie foi 
considerada abundante nas áreas onde foi encontrada, de forma que foram marcados e 
soltos alguns indivíduos.  
 
Em virtude da cheia, nessa segunda campanha o Pedral do Porcão foi o único 
amostrado. Os demais pedrais, incluindo aqueles monitorados no programa RAPELD 
da UHE Belo Monte, estavam submersos. 
 
Para a investigação taxonômica foram coletados alguns exemplares para realização de 
biometria externa e interna (craniana). As comparações taxonômicas estão sendo feitas 
com a espécie Nyctinomops laticaudatus por semelhança morfométrica. Cinco dos 
exemplares coletados tiveram material retirado para análises citogenéticas. As análises 
preliminares mostram que os exemplares capturados na área da UHE Belo Monte 
apresentam dimensões menores do que aquelas encontradas na literatura para N. 
laticaudatus, fortalecendo a suposição de se tratar de um novo táxon desconhecido da 
ciência. Os resultados das análises citogenéticas serão apresentados no próximo 
relatório. 
 
O andamento dos trabalhos de identificação das possíveis novas espécies progrediu 
satisfatoriamente, de forma a garantir que não serão convertidos hábitats essenciais para 
a manutenção de populações viáveis de espécies novas para a ciência e com distribuição 
desconhecida.  
 
Em relação à limnologia e ictiofauna, de forma geral o Programa da Conservação da 
Ictiofauna, Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos, Programa de 
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques e o Programa de 
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água estão sendo executados em 
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conformidade com o PBA e com os Princípios do Equador. Ainda assim, são 
necessários alguns ajustes em alguns projetos do Programa da Conservação da 
Ictiofauna (Projeto de Investigação Taxonômica e Projeto de Monitoramento da 
Ictiofauna).  
 
Até o presente momento foram identificadas 392 espécies de peixes, destas 29 espécies 
são novas para a ciência e 46 espécies endêmicas para a bacia do rio Xingu. Estão sendo 
elaboradas fichas técnicas com ênfase nas espécies novas e endêmicas para mostrar a 
ocorrência dessas espécies dentro e fora da Área de Influência Direta. É importante 
ressaltar que as espécies endêmicas e as espécies novas mesmo que não identificadas até 
o menor nível taxonômico sejam registradas fora da Área Indiretamente Afetada do 
empreendimento antes da fase de operação. 
 
Em relação ao Meio Socioeconômico, os 26 Programas são organizados no PBA em 
sete planos. A análise no período foi feita com informações do 5º Relatório 
Socioambiental Periódico – RSAP elaborado pela equipe da NE, dos relatórios 
individuais de cada programa e projeto enviado ao IBAMA, do 5º Relatório 
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes, dos 
Pareceres Técnicos Nº 7244/2013 e Nº 7802/2013 do IBAMA e, ainda, com 
atualizações com informações primárias recolhidas na vistoria de campo de maio de 
2014. A maior parte dos programas vem sendo implementada atendendo aos objetivos 
propostos, e em alguns casos com revisões de cronogramas autorizadas pelo IBAMA.  
 
Os diversos programas e projetos estão com andamento mais sintonizado com a 
execução da obra, destacando-se principalmente os avanços concretos na execução dos 
programas de saúde, educação, saneamento, reassentamento urbano, para destacar os 
principais.    
 
Ao longo de toda a vistoria foi possível perceber um avanço significativo no andamento 
dos planos, programas e projetos, percepção essa corroborada pelas informações 
contidas no RSAP e constatadas em campo. Além disso, cabe destacar o trabalho mais 
integrado das diversas equipes responsáveis pelos programas, o se reflete em maior 
sinergia e melhores resultados alcançados.   
 
Houve avanço significativo no Projeto de Reassentamento Urbano, ressaltando-se que, 
agora, os reassentamentos urbanos coletivos são uma realidade. O piloto de início da 
mudança das famílias apresentou muito bom desempenho, possibilitando às equipes 
responsáveis promover os ajustes ainda necessários para a execução do reassentamento 
total das famílias previstas em Altamira. Apesar do período de chuvas ter interferido no 
cronograma das obras civis dos RUCs, o processo encontra-se já em etapa de 
implementação, com excelentes resultados e avaliação de todas as partes interessadas. 
Os novos bairros que estão sendo construídos oferecem um novo padrão de qualidade 
urbanística à Altamira.  
 
Em vistoria às áreas já ocupadas no RUC Jatobá, chamou a atenção o fato da maioria 
dos novos moradores já estar introduzindo ampliações e novas construções nas novas 
residências, apropriando-se rapidamente do novo espaço, inclusive com a compra de 
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novo mobiliário. A NE vem acompanhando estas reformas e orientando os moradores 
acerca da legislação municipal e padrões de ocupação permitidos. Comentou-se 
inclusive, durante a missão, sobre a conveniência de elaboração de um complemento ao 
Manual do Proprietário existente, expandindo as informações sobre legislação 
municipal de uso e ocupação nos novos bairros, com orientações sobre recuos, altura de 
muros divisórios, atividades permitidas, entre outros aspectos que contribuam para a 
preservação da qualidade dos novos espaço urbanos. Por outro lado, no que diz respeito 
aos Princípios do Equador, é importante identificar e registrar a evolução da realidade 
do atingido, quanto à restituição dos meios de vida. Além de relatórios fotográficos 
periódicos, sugere-se refinar os indicadores monitorados, capturando mudanças tais 
como, por exemplo, a rapidez com que foram feitas benfeitorias na casa; o aumento de 
consumo de eletrodomésticos; aumento no consumo de energia, e outros. 
 
Quanto ao Reassentamento Rural, o PBA originalmente previa opções coletivas que não 
tiveram aceitação por parte dos afetados na primeira etapa da negociação já realizada na 
área rural, provavelmente devido ao histórico de ocupação regional, em que prevalece 
uma atitude de descrédito a essa alternativa. Entretanto, para atual etapa de negociação 
das terras para o reservatório Xingu é importante insistir nesta opção de Reassentamento 
Rural Coletivo como uma alternativa concretamente ofertada à população. Uma opção 
sendo implementada pela NE no Travessão 27, em conjunto com o remanejamento dos 
lotes remanescentes, dará concretude ao atendimento dos requisitos do PBA. Por sua 
vez, a experiência da NE na execução do reassentamento urbano poderá contribuir para 
a percepção dos interessados de que a alternativa de reassentamentos rural coletivo é 
concreta e viável.  
 
Quanto à saúde, os indicadores demonstram resultados muito favoráveis e expressivos 
do trabalho realizado pela NE e da contribuição na redução da incidência de doenças 
transmissíveis. Em relação às obras em curso de saneamento, o desafio atual é o de 
comunicação social e institucional, de maneira a que fiquem claras as responsabilidades 
e realizações da NE de um lado e, do outro lado, dos responsáveis pela operação dos 
serviços de distribuição de água e coleta de esgotos no futuro. Esta distinção é 
fundamental para evitar riscos reputacionais decorrentes de eventuais deficiências na 
operação destes serviços que não sejam de responsabilidade da NE.  
 
Finalmente, cabe registrar que o atendimento às recomendações da Consultoria 
Independente por parte da NE tem possibilitado a diminuição das recomendações em 
aberto, e o aprimoramento nos sistemas de gestão dos programas sociais do projeto. 
Resta ainda como desafio cumprir as tarefas em curso no cronograma ajustado proposto 
para a fase atual de construção, que apresenta ainda algum atraso. Salienta-se, 
entretanto, que a qualidade das ações sendo atualmente implementadas determinará uma 
relação duradoura e harmoniosa do empreendimento com as comunidades do entorno.  
Constatou-se durante a visita que esta relação vem sendo construída com 
responsabilidade por parte da NE no cumprimento dos compromissos propostos no 
PBA.  
 
No que se refere aos temas voltados para a Consulta e Divulgação, o Programa de 
Interação Social e Comunicação (7.2) vem sendo conduzido de forma clara, objetiva, 
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integrada desde o início do empreendimento e acumulando experiências e 
procedimentos que têm enriquecido e complementado o Banco de Dados de tal forma 
que é possível aos integrantes da Norte Energia, ter acesso a todas as informações sobre 
as partes interessadas e as formas mais adequadas de estabelecer essa comunicação com 
elas, conforme Princípio do Equador 5.  
 
Acrescenta-se a isso a introdução dos Mecanismos de Reclamação existentes nesse 
programa, que atendem sobremaneira às necessidades da comunidade e pretendem, após 
divulgação, atender também, mais especificamente, aos trabalhadores da UHE Belo 
Monte. Cabe também lembrar que esses mecanismos de reclamação existem dentro do 
CCBM e são diversificados e organizados de forma a responderem e atenderem a 
contento às necessidades e demandas, conforme preconiza o Princípio do Equador 6.  
 
Em relação ao Componente Indígena, desde o segundo semestre de 2013 está em curso 
um processo de alinhamento das ações no contexto do licenciamento ambiental. Como 
indicadores de tal alinhamento destacam-se: a reestruturação administrativa da Norte 
Energia, com a criação da SAI (Superintendência de Assuntos Indígenas); a finalização 
do Plano Emergencial; o andamento das obras de infraestrutura com as parcerias com a 
SOE (Superintendência das Obras do Entorno); as primeiras colheitas do Programa de 
Atividades Produtivas (PAP); o reassentamento das primeiras 39 famílias indígenas 
citadinas, acompanhadas pelo Programa de Reassentamento e Realocação/índios 
citadinos e ribeirinhos (PRR); a retomada das reuniões do Comitê Gestor e do Comitê 
de Monitoramento da Vazão Reduzida; e, a participação efetiva dos indígenas nas 
campanhas de monitoramento da qualidade da água e ictiofauna. Neste cenário, 
verifica-se um avanço significativo nas ações do PBA-CI, pois os resultados já 
alcançados repercutem positivamente junto às populações indígenas. Como atestam os 
registros do Programa de Comunicação, as demandas e reclamações recentes estão 
relacionadas principalmente às obras de infraestrutura em andamento. As crises geradas 
pelo Plano Emergencial e a desconfiança em torno do PBA-CI estão sendo efetivamente 
superadas.   

 

Neste cenário, os trabalhos de campo e as atividades do Plano de Gestão, realizados pela 
equipe do PBA-CI, bem como as ações de finalização do Plano Emergencial, estão 
contribuindo para o processo de qualificação do conjunto dos padrões de desempenho, 
especialmente daqueles relacionados à Consulta e Participação, ao Plano de 
Desenvolvimento e às Medidas de Compensação e Indenização. Na base deste 
processo esta a diversificação das formas de participação dos indígenas, que além das 
reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida, vem participando de 
reuniões no interior das aldeias, acompanhados não apenas pelas equipes da Norte 
Energia (SAI e SOE), mas também pelas equipes do PBA-CI e pelos técnicos da 
FUNAI.  
 

Com as informações e os debates ensejados pela implantação do Plano de Gestão e com 
a retomada das reuniões do Comitê Gestor do PBA-CI e com a participação efetiva dos 
indígenas no monitoramento do trecho de vazão reduzida, o relacionamento com os 
povos indígenas está sendo redimensionado. Estão criadas as condições para a 
readequação dos padrões que apresentam não conformidade ou conformidade parcial. A 
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qualificação da participação dos indígenas ao lado do aprimoramento da metodologia de 
trabalho, registro e atendimento das demandas indígenas, efetivamente, vem resultando 
no aprimoramento dos tanto dos Mecanismos de Reclamação, quanto dos instrumentos 
de definição e análise da Suficiência de Linha Base.  
 
Em relação ao atendimento às condicionantes da LI 795/2011, as informações que se 
tem neste período são as mesmas apresentadas no relatório anterior, já que o 5º RSAP 
não traz uma atualização desta questão. Assim, o status de atendimento é o mesmo 
reportado no 5º Relatório Consolidado (RC) do PBA para o IBAMA, recém-emitido na 
ocasião, que contém o ponto de vista da Norte Energia sobre o atendimento às 
condicionantes. O ponto de vista do IBAMA é o que consta nos Pareceres Técnicos Nº 
7244/2013 e 7802/2013 DILIC/IBAMA, que analisaram o 4º Relatório de Andamento 
do PBA, emitidos em 23/01/2014, já que o Parecer sobre o 5º RC ainda não foi emitido 
pelo órgão. No período anterior havia sido constatado avanço no status das 
condicionantes. Do ponto de vista do IBAMA, das condicionantes para as quais cabe 
atendimento nesta fase (condicionantes 2.20 e 2.23 são consideradas de “status não 
pertinente” pelo órgão, e a 2.22, “não exigível”), 6 eram consideradas atendidas, 8 
estavam em atendimento e 3 eram consideradas parcialmente atendidas pelo IBAMA 
nos referidos PTs. Três ainda eram consideradas não atendidas pelo IBAMA (2.10; 2.12 
e 2.18), sendo duas relacionadas às obras do entorno (saneamento, saúde e educação) e 
uma relacionada à definição da APP. 
 
Quatro condicionantes que haviam passado a ser consideradas pelo órgão como “não 
atendidas” no período do 3º relatório de monitoramento voltaram a ter status de “em 
atendimento”, já que, segundo o IBAMA, suas questões orientativas voltaram a ser 
respeitadas. Três outras condicionantes antes consideradas parcialmente atendidas ou 
em atendimento, foram consideradas atendidas, aumentando o total de 3 para 6.  
 
10.2 
Recomendações 
 
Esta Seção inclui recomendações pontuais e oportunidades de melhoria indicadas pelo 
consultor socioambiental independente após realização da inspeção de maio de 2014 e 
análise de toda a documentação fornecida (5º RSAP e seus anexos e documentos 
adicionais solicitados após a vistoria de campo).  
 
As recomendações apresentadas a seguir são divididas por tema avaliado, e foram 
geradas a partir das lacunas identificadas na análise de conformidade do Capítulo 9.0 e 
na avaliação do andamento dos Programas do PBA do Capítulo 6.0 deste Relatório de 
Monitoramento Socioambiental Independente.  
 
Para todas as recomendações foi estipulado um prazo para atendimento, sendo que a 
avaliação do seu cumprimento será feita no âmbito do Quadro 8.0.a do Anexo 9 (ver 
Capítulo 8.0), no próximo Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente, 
somadas às recomendações em aberto que já o compõem.  
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Obras – PCAI/PRAD 
 
Sítio Belo Monte 
 
• Área de empréstimo a jusante da Barragem da Vertente de Santo Antônio e fora do 

futuro reservatório. Trata-se de uma ampla área que vem sendo explorada para 
retirada de solo laterítico e que contribui diretamente para o igarapé. A exploração 
da área vem sendo realizada conforme a necessidade de solo nas frentes de serviço, 
aparentemente sem orientação quanto às frentes de escavação, estabilização de 
taludes de corte e caminhos de serviço e controle de erosão e assoreamento. É 
recomendada a elaboração de um plano de utilização da área, contendo os setores 
de exploração, dispositivos de drenagem provisória, conformação final e drenagem 
definitiva da área. Prazo: 6º RSAP. 

 
• Depósito de resíduos de construção civil (madeiras e ferragens). Estes materiais 

foram armazenados de maneira aleatória e, atualmente, existe grande dificuldade 
para seu reaproveitamento ou destinação final em razão da grande quantidade de 
material depositado. É recomendado um esforço adicional para solução desta 
situação como forma de recuperar este passivo ambiental. Prazo: 6º RSAP. 

 
• Central de Gerenciamento de Resíduo: As áreas reservadas para armazenamento de 

resíduos, especialmente dos contaminados com óleo, receberam grande quantidade 
de material e existem poucos espaços livres. É recomendado incrementar o 
gerenciamento dos resíduos contaminados com óleo de maneira a aumentar a 
destinação de resíduos e liberar áreas de armazenamento. Prazo: 6º RSAP. 

 
Sítio Canal, Diques e Travessão 55 
 
• Reserva Técnica / Central de Concreto do Sítio Canais / Equipamentos de 

Terraplenagem. A reserva técnica trata-se de um amplo pátio onde estão 
armazenados com diferentes graus de cuidado e/ou organização uma grande 
diversidade de materiais, como por exemplo: equipamentos diversos, autopeças, 
tubulações, ferragens, equipamentos elétricos, ferragens, calhas e suportes diversos 
e outros materiais. Neste local foram encontrados dois equipamentos (fresadora e 
caminhão fora de estrada) que deveriam estar na oficina mecânica, pois apresentam 
vazamento/derramamento de óleo no solo ou estavam parcialmente desmontados. É 
necessário regularizar o uso da reserva técnica e proibir a permanência de 
equipamentos com vazamento de óleo fora da área impermeabilizada da oficina 
mecânica. Prazo: 6º RSAP. 

 
• Reserva Técnica / Central de Concreto / Armazenamento de Equipamentos 

Elétricos. No local existe um piso concretado e cercado para armazenamento de 
equipamentos elétricos (diversos tipos de transformadores). Os equipamentos são, 
aparentemente, novos e não apresentam vazamentos, gotejamentos ou outras 
situações com risco de contaminação do solo ou água; não foi evidenciada no 
momento da vistoria qual seria o local para onde são levados os equipamentos 
elétricos avariados, ou seja, aqueles com risco de contaminação. O local vistoriado 
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não apresenta uma estrutura estanque para armazenamento de vazamentos ou 
derramamentos e um sistema de drenagem que permita o recolhimento dos 
vazamentos. É necessário regularizar o armazenamento de equipamentos elétricos 
novos, usados e avariados, por exemplo, com a habilitação de um local 
impermeabilizado, coberto, estanque e munido de uma caixa separadora de água e 
óleo. Prazo: 6º RSAP. 

 
• Central de Gerenciamento de Resíduos: O galpão para armazenamento provisório 

de resíduos contaminados com óleo está completamente repleto de material. Dentre 
os materiais armazenados destaca-se a grande quantidade de filtros de óleo, os 
quais estão simplesmente amontoados. É recomendado incrementar o 
gerenciamento dos resíduos contaminados com óleo de maneira a aumentar a 
destinação de resíduos e liberar áreas de armazenamento. Prazo: 6º RSAP. 

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

(BF33). O bota-fora apresenta concepção diferente dos demais previstos para a 
região do canal de derivação. Diferentemente de todos os outros bota-foras, trata-se 
de uma área elevada na qual o material está sendo lançado de montante para jusante 
e sem a construção prévia de um dique de contenção para proteção dos cursos 
d’água e do Travessão 27. É interessante destacar que neste trecho o trânsito do 
Travessão 27 é livre para veículos de fora da obra e existia grande quantidade de 
lama na pista. Desta forma, durante os episódios de chuva ocorre o fornecimento 
não controlado de sedimentos para o curso d’água e diminuição da segurança do 
tráfego pela deposição de lama na pista. É recomendada a elaboração de um plano 
de utilização da área, contendo os setores de deposição, dispositivos de drenagem 
provisória, conformação final e drenagem definitiva da área. Prazo: 6º RSAP. 

 
Sítio Pimental 
 
• Oficina Mecânica / Baias de Manutenção: O sistema de coleta e tratamento dos 

efluentes de lavagem das baias de manutenção está incompleto. Atualmente, não 
existe tratamento da água coleta na canaleta perimétrica e as águas de lavagem são 
escoadas por sobre o terreno desprotegido. Prazo: 6º RSAP. 

 
• Oficina Mecânica / Rampa de Lavagem e Lubrificação: O sistema de tratamento 

dos efluentes gerados na rampa, aparentemente, precisa de recuperação e 
manutenção. Os dispositivos apresentam sinais de transbordamento e as caixas de 
retenção de vazamentos estão repletas de água. É necessário recuperar o sistema e 
rever o seu procedimento de manutenção e funcionamento. Prazo: 6º RSAP. 

 

SST e Condições de Trabalho 
 
OP: 
 
• Recomenda-se definir, implantar, manter e incluir na rotina de monitoramento / 

supervisão todas as atividades desenvolvidas no Porto de recebimento de 
materiais, insumos e equipamentos. 
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• Diante da fase de mobilização das Montadoras duas grandes atividades ocorrem de 

forma simultânea: implantação do Sistema de Gestão e controle operacional das 
atividades já iniciadas. Diante desse contexto, recomenda-se antecipação da 
mobilização dos profissionais de QSSMS para garantir a implantação adequada dos 
procedimentos, sem descobrir o acompanhamento dos trabalhos em campo. Deverá 
ser analisada a quantidade de profissionais da NE para acompanhar adequadamente 
todo este processo com o objetivo de garantir os níveis de desempenho já 
alcançados pelo empreendimento. 

 
OE: 

 
• SA Paulista: a NE deverá garantir a implantação das atividades necessárias à 

recuperação total da área danificada por conta do acidente ocorrido com o trator 
D6 em maio/2013, bem como adotar medidas, mesmo que provisórias, de 
encaminhamento adequado das águas pluviais para evitar novos danos na 
remediação implantada e a ser implantada; 

 
• CCB: a NE deverá garantir a organização e limitação das áreas destinadas para 

armazenamento de materiais no canteiro de obras utilizado pelo CCB, levando 
em consideração os recuos para manutenção da Área de Preservação Permanente 
(APP), bem como viabilizar o encaminhamento adequado das águas pluviais para 
não ocorrer assoreamento do corpo d’água; 

 
• Todas as contratadas: muitos dos resíduos gerados nas OEs não possuem 

receptores identificados, levando as contratadas a armazenarem resíduos perigosos 
e outros não perigosos no canteiro de obras desde o início de suas atividades. 
Assim, a NE deverá garantir ou exigir destinação de resíduos adequada para locais 
licenciados em frequência coerente para evitar destinação irregular e/ou 
contaminação ambiental; 

 
NE: 
 
• Incluir, no escopo das atividades da BIOCEV, a coordenação sobre as atividades 

desenvolvidas pelas montadoras (CMBM e Andritz) e fornecedora (ELM) no 
contexto dos projetos 3.4.1 e 3.4.2 do PAC. 

 
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis  
 
PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
 
• Recomenda-se que a NE reestruture a Seção 2.3.1. Sistema de Gestão da Norte 

Energia do RSAP para detalhar as ações realizadas no período, incluindo item 
específico de análise crítica relacionada ao grau de implementação do sistema e os 
próximos passos que serão adotados para garantia da efetiva gestão por parte da 
Norte Energia. Prazo: evidência no 6º RSAP. 
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• Incluir, nos RSAP, uma seção Treinamentos que descreva os treinamentos de meio 
ambiente realizados pelo CCBM e pela NE no período, bem como o levantamento 
das necessidades de treinamento (LNT) a ser realizado no próximo período. 
 

• Evidenciar a revisão da sistemática de treinamento que consta no SGA, de forma 
que a mesma reflita a prática efetivamente adotada pela NE (treinamento por 
demanda de cada área). Prazo: evidência no 6º RSAP. 
 

• Evidenciar a elaboração do Plano de Ação do CCBM para correção das falhas 
identificadas neste primeiro trimestre de 2014 pelo indicador “atendimento da 
planilha CAL”, em relação ao atendimento aos requisitos legais. Prazo: evidência 
no 6º RSAP. 

 

• Evidenciar o Manual de Gestão revisado, com a inclusão das questões de SST. 
Prazo: evidência no 6º RSAP. 

 

• Evidenciar o acesso do CCBM ao SGP, que estava previsto para maio de 2014.  
Prazo: evidência no 6º RSAP. 

 

• Recomenda-se o alinhamento entre a BIOCEV e o CCBM no sentido de agilizar o 
equacionamento de pendências do PRAD, assim como foi feito para o PCAI. 
Prazo: evidência no 6º RSAP. 

 
Vegetação, Fauna Terrestre e Ictiofauna 
 
Não há novas recomendações. 
 
Limnologia e Qualidade da Água  
 
Ver recomendações da Seção Obras – PCAI/PRAD. 
 
Socioeconomia 
 

• Em relação ao 4.1.3. Projeto de Reassentamento Rural, dar continuidade às ações 
de implementação ao projeto de Reassentamento Rural Coletivo proposto na 
propriedade do Travessão 27. Reforçar as ações de divulgação deste RRC junto ao 
público alvo, seguindo padrão e experiência já sendo utilizada com sucesso pela NE 
no RUCs. Prazo: evidência no 6º RSAP. 

 

• Em relação ao 4.2.1. Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura 
Familiar recomenda-se que seja verificada na análise deste levantamento de um 
ano, a adequação dos indicadores para captar alterações nos meios de vida desta 
população, e se necessário, sejam incluídos outros indicadores.  Prazo: evidência 
no 6º RSAP. 

 

• Em relação ao 4.5.1. Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de 
Serviços e Industriais Urbanas, realizar uma avaliação abrangente dos avanços e 
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gargalos ao desenvolvimento das atividades de empreendedorismo apontados pelo 
SEBRAE considerando o contexto socioeconômico e cultural regional, de maneira 
a direcionar as capacitações para o apoio de reais demandas dos interessados. 
Prazo: evidência no 6º RSAP. 

 
• Em relação ao 5.1.9. Projeto de Saneamento ressaltou-se a importância em divulgar 

de maneira clara junto à população de Altamira, a responsabilidade das obras de 
saneamento sendo executadas pela NE e aquelas que são de responsabilidade da 
empresa responsável pela futura operação do serviço de água e esgoto, que inclui a 
realização das ligações individuais e a cobrança pelos serviços.  Prazo: evidência 
no 6º RSAP. 

 
• Nos RUCs, identificar e registrar a evolução da realidade do atingido, quanto à 

restituição dos meios de vida. Além de relatórios fotográficos periódicos, sugere-se 
refinar os indicadores monitorados, capturando mudanças tais como, por exemplo, 
a rapidez com que foram feitas benfeitorias na casa; o aumento de consumo de 
eletrodomésticos; aumento no consumo de energia, e outros. Prazo: evidência no 
6º RSAP. 

 
PD 03: Prevenção e Redução da Poluição 
 
• Para os próximos RSAP, realizar as seguintes adequações na Seção 5.1.1.2.1 - 

Monitoramentos e controle ambiental - Efluentes Sanitários e Industriais: 
− Em relação à DBO, informar sempre, no Quadro 5.1.1.2 -3 - Monitoramento 

da qualidade dos efluentes domésticos nos sítios construtivos da UHE Belo 
Monte (Abr/2014), as concentrações do efluente, em mg/L, e a eficiência de 
remoção, em %, para que seja possível verificar se as amostras atendem a pelo 
menos uma das condições estabelecidas na Resolução CONAMA 430/11 
(DBO máxima efluente de 120 mg/L ou remoção mínima de 60%); 

− Recomenda-se incluir o parâmetro SST (Sólidos Suspensos Totais), que é 
determinado filtrando as amostras, no plano de amostragem, já que é este 
parâmetro que possui limite estabelecido pelo IFC (50 mg/L). 

 
PD 07: Povos Indígenas 
 
• Garantir que a metodologia de espacialização das informações sobre atividades e 

resultados dos programas e projetos do PBA-CI e componente indígena incluam 
informações sobre as famílias ribeirinhas do entorno. Prazo: evidência nos 
próximos RSAP. 
 

• Garantir a continuidade e ampliação do Mecanismo de Atendimento e Reclamação, 
aprimorando continuamente as categorias de análise e classificação dos temas das 
comunicações nas rotinas do PCI. Prazo: evidência nos próximos RSAP. 
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11.0 
Aspectos Críticos a serem Verificados na Próxima Missão de 
Monitoramento 
 
SGA 
 
• Status da implementação do SGA. 
• Revisão do Manual de Gestão, incluindo os aspectos de SST. 
• Aprovação do Manual de Auditoria e elaboração do Programa de Auditorias para 

2014. 
• Aprovação do PS do NAC. 
• Status da inserção das planilhas originais de dados dos programas e projetos no 

SGP. 
 
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. 
• Status do SIG em elaboração pela BIOCEV, com os pontos de controle da 

supervisão ambiental. 
• Avaliação dos esforços despendidos no período para completo atendimento das NCs 

e ROs registradas pela BIOCEV e pela Equipe das OEs. 
• Melhoria na gestão de efluentes, solos e outros materiais contaminados com óleo. 
• Manejo dos igarapés interceptados por acessos laterais ao canal de derivação. 
• Qualidade da água dos igarapés interceptados pelos diques. 
• Instalação de estruturas de drenagem definitiva, correção de feições de erosão e 

proteção superficial nos taludes de corte e saias de aterro nos travessões, 
especialmente o Travessão 55. 

• Correção do procedimento de utilização das áreas de empréstimo no Sítio Pimental 
e Belo Monte. 

 
Meio Físico 
 
• Avaliação do esperado incremento de sinergia entre as equipes responsáveis pelos 

programas do meio físico, especialmente dos Programas de Salvamento do 
Patrimônio Paleontológico, de Monitoramento da Estabilidade das Encostas 
Marginais e Processos Erosivos, de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios e 
de Monitoramento das Águas Subterrâneas. 

• Atividades do Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios na região 
do Gráben do Macacão. 

 
Vegetação 
 
• Procedimentos de fiscalização da supressão da vegetação sendo realizados nas áreas 

dos reservatórios, pautados nos documentos definidos. 
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• Andamento da doação de toras à AIMAT. 
• Andamento da implantação da serraria no Travessão 27. 
• Resultado do leilão de biomassa aberto no último trimestre de 2013, visando a 

comercialização do material lenhoso gerado pela supressão da vegetação. 
 
Fauna Terrestre, Aquática e Semi-aquática 
 
• Andamento dos projetos de investigação taxonômica de roedores e quiróptero, 

segundo os Princípios do Equador: 
− quirópteros: verificar o andamento das comparações morfológicas e 

morfométricas, e os resultados das análises citogenéticas;   
− roedores: verificar o andamento das análises morfológicas e morfométricas, 

comparação com os exemplares capturados durante a elaboração da linha-
base, e resultado da comparação com exemplares depositados no MZUSP; 
verificar o andamento das análises moleculares e comparação com as 
sequências do Genbank; verificar os resultados da busca da possível nova 
espécie de Oecomys (Oecomys sp.1) na área do Bacajá, nas duas campanhas 
extras previstas segundo o relatório de atividades. 

 
Ictiofauna 

 
Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos 
• Verificar o atendimento da recomendação sobre a intensificação para finalização 

das identificações das espécies coletadas na linha base do EIA, especialmente para 
os gêneros ameaçados, criticamente ameaçados, quase ameaçados e vulneráveis. 

Projeto de Investigação Taxonômica 
• Verificar o atendimento da recomendação sobre a intensificação dos melhores 

esforços (best efforts) no processo de identificação das espécies coletadas no 
monitoramento, especialmente para os gêneros ameaçados, criticamente 
ameaçados, quase ameaçados e vulneráveis. 

  
Socioeconomia 
  
Não foram verificados aspectos ou situações críticas que exijam maior atenção por parte 
do Consultor Independente. Nesse sentido, abaixo estão listados os aspectos ou 
situações que devem ser inspecionadas para verificação de conformidade com os 
Princípios do Equador e os Padrões de Desempenho do IFC. Estes aspectos são: 
• Situação das famílias em processo de indenização e/ou reassentamento na área rural 

dos novos casos de aquisição e negociação da SAF. 
• Formas de divulgação dos mecanismos de reclamações para trabalhadores de 

empresas contratadas e subcontratadas da NE; 
• Informações e estatísticas sobre mecanismos de consultas e reclamações dos 

trabalhadores do CCBM: 0800 (PWC Price), site CCBM e estatísticas da 
Ouvidoria; 

• Informações do setor de responsabilidade social do CCBM: caixas de coleta e 
Canal Aberto; 
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• Visita a famílias com relocação assistida para verificação de atendimento em 
ATES. 

• No canteiro do CCBM, entrevistar responsável por recursos humanos, 
responsabilidade social e pelos mecanismos de consulta e reclamações. 

• Reassentamentos Urbanos Coletivos. 
• Reassentamento Rural Coletivo, caso já esteja com as casas modelo e início de 

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

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

• OP/OEs: Avaliação do uso da ferramenta SGP pelas Equipe de SST – OP e 
SSTMA – OE; 

• OP: Visita ao Sítio Pimental e acompanhamento das atividades de SST; 
• OP: Avaliação da metodologia de cálculo do CCBM para o percentual de horas de 

treinamento deverá ser foco da análise da próxima visita de monitoramento; 
• OP: Acompanhamento das atividades do Consórcio Montador; 
• OP: Avaliação dos resultados da Supervisão de Saúde Ocupacional da Obra 

Principal; 
• OP: Avaliação dos resultados da Supervisão no período noturno, finais de semana e 

feriados; 
• OP: Avaliação do Plano de Gestão do Tráfego do NE e CCBM; 
• OP: Acompanhamento do fechamento dos Autos de Infração do CCBM; 
• OEs: Visita às Obras do Entorno, acompanhamento das atividades de SST e dados 

da supervisão. 
• OEs: Avaliação do RGM-OE; 
• OEs: Acompanhamento das atividades de Supressão Vegetal do Reservatório 

Intermediário; e, 
• OEs: Auditoria Interna. 
 
Assuntos Indígenas 

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

PBA-CI (entrevistas com as lideranças das terras indígenas da região da Volta 
Grande e Trincheira Bacajá). 

• Registro do andamento dos programas do PBA-CI. 
• Análise dos resultados do primeiro ano do Programa de Atividades Produtivas/PAP 

(entrevista com operadores do PAP, indígenas e parceiros institucionais). 
• Identificação e documentação das ações relacionadas às famílias indígenas 

ribeirinhas, com ênfase nas localidades Ilha da Fazenda, Ressaca, Garimpo do Galo 
e Cachoeira do Jericoá.  
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12.0 
Equipe Técnica Responsável por este Relatório (JGP) 
 
Diretores Responsáveis 
 
Juan Piazza              
Ana Maria Iversson    
  
Profissional Formação Registro Profissional 

Coordenação Geral 
Ana Maria Iversson  Socióloga DRT 280/84 

Coordenação 
Renata Cristina Moretti Engenheira Civil CREA 5060276362 

Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança 
Débora Crivelari Tonello de 
Angelo  

Engenheira Sanitarista  CREA 5061500604 

Gustavo Faustini  Engenheiro Ambiental e de Segurança do 
Trabalho 
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Anexo 1 – Lista de Documentos Avaliados 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 2 – Reuniões, Vistorias e Entrevistas Realizadas  
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 3 – Registro Fotográfico das Inspeções do PCAI 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 4 – Registro Fotográfico das Inspeções de SST na OP 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 – Registro Fotográfico das Inspeções de SSTMA nas OE 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 6 – Acompanhamento do Atendimento a Condicionantes 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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

do PBA 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 8 – Registro Fotográfico das Vistorias às Atividades 

Relacionadas aos Programas do PBA 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Flora 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Socioeconomia 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

da Consultoria Socioambiental Independente 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 10 – Quadro 7.0.b – Ações do Plano de Ação Atendidas até a 4ª 

Missão 
 
 
 


