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RESUMO EXECUTIVO 
 
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de janeiro a março de 
2018 (documental), com missão de campo realizada entre os dias 21 e 25 de maio de 
2018, registrou as seguintes constatações: 
 
Durante a missão de monitoramento havia 8 Unidades Geradoras (UG) do Sítio Belo 
Monte operando comercialmente de forma regular. A UG9, última montada pelo 
CMBM, estava em fase de testes junto à ANEEL (operação durante 96 horas), com 
entrada definitiva em operação comercial prevista para ocorrer em maio/2018. As datas 
previstas para montagem das próximas Unidades Geradoras são: UG10: 19/08/2018; 
UG11: 17/10/2018; UG12: 02/12/2018; UG13: 14/03/2019; UG14: 03/05/2019; UG15: 
22/06/2019; UG16: 01/09/2019; UG17: 17/11/2019 e UG18: 07/01/2020. 
 
O Consórcio Montador (CMBM), que atuou apenas no Sítio Belo Monte, foi 
definitivamente desmobilizado após o término da montagem da máquina 9 da casa de 
força principal. Esta unidade é a primeira do Circuito de Geração 2 (da UG 9 a 18), cuja 
ensecadeira foi parcialmente removida no final de 2017. A remoção do restante da 
ensecadeira (parte imersa) será realizada, conforme informações fornecidas pela NE e 
CCBM, até dezembro de 2018.  
  
A nova montadora foi mobilizada neste último período, sendo que, em maio, já possuía 
cerca de 1.000 funcionários alocados no empreendimento. A nova montadora trata-se do 
Consórcio COMGEV, formado pelas empresas GE, Voith e Enesa, contratado para 
montagem das unidades geradoras 10 a 18. As instalações do canteiro de obras no Sítio 
Belo Monte, bem como as instalações de apoio anteriormente utilizadas pelo CMBM, 
tais como refeitório, cozinha, alojamentos, área de vivência, escritórios, ambulatório e 
almoxarifados, continuarão em uso pelo novo consórcio montador. 
 
Ainda no Sítio Belo Monte, o acompanhamento das atividades da Votorantim Cimentos 
mostrou uma situação inadequada envolvendo a drenagem das águas superficiais e a 
disposição dos resíduos e outros materiais contaminados no solo. Os resíduos industriais 
(flyash inservível para uso na fabricação de cimento), transportados e dispostos em 
célula impermeabilizada no aterro sanitário de Vitória do Xingu, foram totalmente 
enterrados com solo limpo. No mesmo local foi disposto o material recolhido de várias 
pilhas de resíduo que estavam dispersas pelo aterro sanitário. Esta atividade resultou em 
um passivo ambiental fora da área do canteiro, onde foram verificados problemas na 
construção da célula que deveria receber os resíduos, disposição dos resíduos na célula, 
dispersão dos resíduos pela área do aterro sanitário, mistura deste material com o 
resíduo comum da coleta de lixo municipal e desinformação dos trabalhadores do aterro 
sanitário. Foi solicitado que a NE e a Votorantim aprofundassem a análise da situação 
do material depositado no aterro sanitário e fornecessem uma avaliação técnica da 
adequabilidade e segurança da solução adotada. 
  
A UHE Pimental está em operação regular pela Eletronorte, sendo supervisionada pela 
Norte Energia por meio de suas ferramentas de gestão, as quais são discutidas no 
decorrer desse relatório. No momento da auditoria, a UG6 estava em manutenção de 
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8.000 horas, conforme previsto no contrato de fornecimento (garantia). São poucas as 
atividades de obra civil realizadas atualmente no site, concentrando-se na resolução de 
pendências da construção e injeção nas estruturas de concreto para controle de 
vazamentos (atividade próxima do fim). Como não foi previsto nenhum prédio de 
apoio, será construído um novo prédio com refeitório/cozinha, ambulatório, área de 
vivência, garagem/depósito para os recursos de atendimento à emergência. Destaca-se 
também que a única pendência para que NE possa solicitar a vistoria do corpo de 
bombeiros e (finalmente) obter a autorização de funcionamento, refere-se à instalação 
do sistema de proteção passiva por meio de gás especial. Os cilindros já chegaram e 
estão no almoxarifado. 
 
Merece destaque, como parte da movimentação de solo, os cuidados ambientais na 
dragagem da parte submersa da ensecadeira de 3º fase no canal de restituição da casa de 
força principal, pois a mistura de água e sedimentos resultante da dragagem é conduzida 
até uma célula para decantação localizada no bota-fora 5A e, posteriormente, devolvida 
para o rio Xingu com pouca turbidez e quantidade de sólidos. Apesar disto, em fevereiro 
de 2018, logo após a entrada em operação da segunda célula para decantação de sólidos 
no bota-fora 5A, houve o rompimento e escorregamento do aterro do bota-fora, 
juntamente com o conteúdo da célula de decantação (água + solo). Este material foi 
carreado para um canal de drenagem que desagua no rio Xingu, cerca de 500 metros a 
jusante do local do rompimento do aterro. Em maio de 2018, quando da vistoria no 
local, o aterro já havia sido recomposto com implantação de um projeto de estabilização 
e a célula estava novamente sendo preparada para uso na decantação do material 
dragado na ensecadeira submersa, mas o canal de drenagem até o rio Xingu ainda não 
havia sido recuperado. A dragagem da ensecadeira foi momentaneamente interrompida, 
pois a draga foi deslocada para remodelar uma das praias construídas na margem do rio 
Xingu. Após esta atividade, a dragagem da ensecadeira será retomada e deve prolongar-
se até dezembro de 2018. 
 
O CCBM encerrou os trabalhos de desmobilização, desinstalação e descontaminação 
nos canteiros industriais dos Sítios Pimental e Bela Vista, bem como dos alojamentos 
dos Sítios Pimental. No momento, estão em andamento a desmobilização e 
desinstalação dos alojamentos do Sítio Canais. Foram apresentados os relatórios, os 
registros e os laudos da análise do solo dessas áreas, tratadas por meio do Procedimento 
Executivo para Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras (PE CCBM 220 39 
- Revisão 01 de 12/01/2017).  
 
Foram realizados os serviços de limpeza e descontaminação das áreas potencialmente 
críticas (oficinas mecânicas, postos de abastecimento, depósitos de materiais, centrais 
de ar comprimido, subestações de energia, entre outras), de coleta e análise do solo para 
verificação de contaminação durante as obras e remoção das estruturas. Estas áreas, 
logo que desobstruídas, tiveram os pisos concretados rompidos e removidos, sempre 
que possível, foram recobertas com solo vegetal ou solo do próprio local e destinadas 
para implantação do PRAD. Destaca-se também a manutenção das áreas do PRAD, que 
foram recuperadas nos dois últimos anos. Nestas áreas foi realizada a roçada do capim, 
a semeadura, a correção de feições de erosão, a melhoria das descidas d’água e a 
reposição de mudas perdidas. 
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O CCBM mantém suas atividades de controle ambiental, incluindo o controle do 
sistema de coleta e tratamento de efluentes sanitários, a operação do aterro sanitário de 
Belo Monte, o gerenciamento de resíduos e efluentes contaminados, entre outros. 
 
A empresa Jatobá Engenharia e Serviços Ltda (JATOBÁ) permanece trabalhando na 
instalação das linhas de transmissão entre a casa de força principal e a SE Xingu. A obra 
de responsabilidade da JATOBÁ são os circuitos C, D e E, que compreendem as 
fundações de algumas torres dentro do Sítio Belo Monte, a montagem de estruturas, o 
lançamento de cabos e a instalação de sistemas de comunicação e proteção. A empresa 
possui escritórios, pátio de materiais, oficina de ferragem, carpintaria, refeitório e 
instalações sanitárias, em uma área no retroporto da ETC, que já estava nivelada e 
desobstruída. 
 
Conforme mencionado em outros relatórios anteriores, a UHE já está operando 
comercialmente desde abril de 2016, com parte das obras ainda em andamento. O 
Sistema de Gestão da operação foi redesenhado após as alterações realizadas na 
estrutura organizacional da NE. Foi definido que haverá nova padronização na 
documentação do antigo SGA. Os documentos da área ambiental serão em sua maioria 
reformulados e desvinculados do Plano de Gestão Ambiental, integrante do PBA, que 
vem orientando os procedimentos de gestão ambiental das fases de implantação e 
operação. A estrutura dos documentos deverá seguir o padrão dos sistemas de gestão 
integrada convencionais, com Procedimentos de Garantia comuns à gestão ambiental, 
social, de saúde e segurança do trabalho, sendo também diretamente aplicáveis a 
quaisquer outros sistemas de aplicação transversal. Definiu-se também que seguirão a 
mesma identidade visual dos documentos de SST já em utilização no empreendimento.  
 
No que diz respeito à implantação das obras, ainda em andamento, a correta adoção das 
medidas do PCAI e do PRAD pelo CCBM é verificada pela BIOCEV por meio das suas 
atividades de supervisão ambiental nas OPs. Atualmente são supervisionadas pela 
BIOCEV as áreas e atividades do CCBM, COMGEV, ELM, Votorantin e JATOBÁ. Os 
resultados da supervisão são registrados por meio do SIG-BIO, desenvolvido pela 
BIOCEV para controlar os registros de desvios (RDs) identificados nas vistorias. São 
geradas planilhas de controle de geoprocessamento e mapas referentes aos locais onde 
foram identificados os RDs. Os resultados desta supervisão são apresentados na Seção 
6.2.1.2 e no Capítulo 7.0 deste Relatório. 
 
Especificamente em relação controles ambientais nas obras do entorno, principalmente 
de algumas obras em andamento na área urbana de Altamira, os resultados foram 
verificados pelo consultor independente de maneira amostral nas inspeções de campo. 
Durante a inspeção foi verificada que as obras na Rodovia Ernesto Acioly, na Avenida 
Cel. José Porfírio, nas Ruas Abel Figueiredo e Osório Freitas, e no acesso ao RUC 
Pedral, foram novamente paralisadas e as empresas que haviam sido contratadas foram  
desmobilizadas. Os detalhes dessas situações evidenciadas em campo constam na Seção 
6.2.1 e 6.2.2 deste relatório. 
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As obras nos demais equipamentos públicos como, por exemplo, no mercado de 
pescados e no centro de cultura e memória, permanecem paralisadas, apesar de 
próximas da conclusão. A oficina de barcos já havia sido entregue para uso da 
associação de pescadores.  
 
Em relação a SST, a Norte Energia continua demonstrando sua capacidade em gerir as 
contratadas, apresentando-se de forma bastante adequada frente aos desafios de se 
contratar empresas locais e com culturas variadas nas áreas de segurança do trabalho e 
saúde ocupacional. Como resultado, registra-se um baixo número de acidentes com e 
sem afastamento, mesmo considerando a remobilização da montadora, cenário que 
proporciona maior risco devido à formação de cultura a partir do estabelecimento de 
regras e diretrizes, inclusive considerando a influência na gestão das três empresas 
consorciadas. Associado a este contexto, se tem frentes de trabalhos afastadas, uma 
variedade de atividades auxiliares e aquelas voltadas à desmobilização, fatos que tornam 
a gestão de risco ainda mais importante.  
 
Os desafios atuais no âmbito da Obra Principal, neste momento, são garantir o 
acompanhamento da estruturação do Sistema de Gestão robusto do novo Consórcio 
Montador de forma rápida, ordenada e sem contratempos. 
 
Os desafios para finalizar a proposta e implantar um Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança do Trabalho na Norte Energia ainda permanecem. O Plano de Ação 
elaborado ainda possui importantes ações por serem executadas, além de outras que 
deverão ser incluídas a partir do detalhamento e/ou aprovação dos procedimentos que 
permanecem em formato de minuta. A recente notícia foi a nova decisão de unificar 
esforços entre as áreas Socioambiental e de Segurança do Trabalho, modificações que 
ainda não foram percebidas nesta missão de monitoramento.  
 
Outra questão a ser superada ainda se relaciona com a gestão da Eletronorte, que se 
encontra aquém dos padrões requeridos para uma Usina deste porte e, também, os níveis 
alcançados pelas demais empresas da Obra Principal. As pendências identificadas, 
mesmo com o apoio de um Técnico de Segurança da NE, ainda tardam a ser atendidas. 
Nesse aspecto, também é esperado que o Sistema de Gestão da Operação traga melhores 
desempenhos. É imperativa a necessidade de se mapear as atividades necessárias para a 
gestão da Usina Hidrelétrica e de determinar a responsabilidade sobre cada uma das 
tarefas, além dos monitoramentos e reportes correspondentes. De um modo geral, não 
foram identificados efeitos graves no desempenho em termos de acidentes graves ou 
grandes perdas materiais, além das pendências que devem ser sanadas, no entanto, 
estabelecer uma gestão compatível garantirá maior confiança devido ao maior controle 
empregado. 
 
A UHE Pimental, em plena operação, ainda possui algumas pendências estruturais. A 
principal delas, já em atendimento, refere-se à edificação que acomodará a equipe de 
emergência, o refeitório, a área de vivência e o almoxarifado. O projeto foi apresentado 
nesta missão de monitoramento, demonstrando que o assunto está evoluindo 
internamente, cuja contratação para construção ocorrerá ainda no primeiro semestre de 
2018. Outra pendência é a instalação do sistema de proteção por gases nesta usina, que 
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resultará no atendimento da pendência para a aprovação da implantação do projeto de 
proteção contra incêndio e consequente emissão do auto de vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 
 
Em relação à mobilização dos recursos materiais e humanos para a implantação do 
Plano de Atendimento a Emergência (PAE), a entrega dos dois primeiros veículos 
ocorreu nesta visita de monitoramento, além de apresentarem fotos de outros veículos 
quase finalizados e, que em breve, serão transportados para as usinas. A contratação dos 
recursos humanos para utilização desses recursos ainda está por ser concluída, ainda que 
esteja muito próximo do desfecho.  
 
Um ponto de destaque, que necessita da atenção urgente da NE, corresponde às 
tratativas para finalização das obras do Sistema Viário de Altamira, que garantirá a 
segurança dos trabalhadores e usuários da via. A empresa que avançou na execução da 
obra teve o contrato encerrado, sendo esta a terceira empresa a deixar a obra. A NE 
informou que fará nova contratação para finalizar as atividades e, também, instalar os 
dispositivos de proteção e segurança da via. 
 
Outro assunto também relacionado às vias utilizadas pelos trabalhadores e fornecedores 
da UHE Belo Monte, além de usuários da comunidade, refere-se às condições da 
Rodovia Transamazônica (BR-230). Notadamente, não há responsabilidade direta da 
Norte Energia, porém se configura como um impacto proporcionado pelo aumento do 
fluxo de veículos e atração de veículos pesados (caminhões) para fornecimento de 
materiais à obra. Frequentemente são relatados acidentes, inclusive com mortes, de 
usuários, fornecedores e funcionários de alguma contratada do empreendedor. Após a 
ocorrência do último acidente fatal, agora envolvendo um colaborador de empresa 
terceirizada, a Norte Energia iniciou tratativas com o DNIT para solicitar/propor ações 
para melhoria dos trechos considerados críticos.  
 
Em relação à implantação do PBA, a análise dos programas, apresentada no item 
Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes das 
Licenças do Capítulo 7.0, é feita sobre uma amostra de Programas e Projetos. As 
informações sobre o andamento dos mesmos são aquelas apresentadas no 21º RSAP, no 
13º RC Complementar do IBAMA, coletadas nas reuniões (presenciais ou telefônicas) 
com as equipes da NE e verificadas durante as inspeções de campo dessa missão.  
 
Com relação ao desenvolvimento dos Programas e Projetos do Meio Físico, foi 
verificado que persiste sem solução a aquisição dos novos equipamentos do Programa 
de Monitoramento Sismológico. A expectativa da NE permanece inalterada em relação 
à última missão de monitoramento, ou seja, de que os novos equipamentos estejam 
instalados em 2 ou 3 meses. Além disto, foi verificado que a campanha de abril de 
monitoramento da água subterrânea, exceto o monitoramento mensal de níveis na área 
urbana de Altamira e de monitoramento de estabilidade de encostas, ainda não havia 
sido realizada. Esse atraso ocorreu em razão do término do contrato vigente antes da 
formalização do contrato para o próximo período.   
 



 

 

 

 

 

6 

 

A síntese dos aspectos considerados mais relevantes em relação aos Programas do Meio 
Físico é apresenta em “Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o 
Atendimento às Condicionantes das Licenças” no Capítulo 7.0. É necessário ressaltar 
que parte dos programas do meio físico foi encerrada em dezembro de 2017 e foram 
consolidados no 13º RC, mas outra parte foi estendida para realização das campanhas de 
monitoramento em janeiro e fevereiro de 2018. Estes programas foram consolidados no 
RC Complementar, que foi apresentado no RSAP. 
 
Ainda não foi emitida pelo IBAMA a análise do último Relatório Consolidado (13°), de 
janeiro de 2018. O parecer dos 11° e 12° RC, ainda de fevereiro e julho/2017, foi 
emitido pelo IBAMA no final de dezembro de 2017, no qual não consta a análise dos 
projetos relacionados à vegetação. Nele, as condicionantes relacionadas à supressão e 
destinação da madeira foram consideradas atendidas ou em atendimento, e a 
condicionante relacionada à reposição florestal, parcialmente atendida. 
 
Em abril, o IBAMA deferiu a descontinuidade do monitoramento da vegetação em dois 
módulos. A Norte Energia alegou que os últimos resultados permitem concluir que essa 
descontinuidade não traria prejuízo ao estudo, pois esses módulos se localizam em áreas 
de terceiros e sofrem expressiva influência antrópica, cuja governança do empreendedor 
é limitada. 
 
Os monitoramentos fitossociológicos e fenológicos seguem sendo realizados de acordo 
com a metodologia e com os cronogramas. O período de execução desses estudos ainda 
é insuficiente para atribuir ao enchimento dos reservatórios as alterações detectadas na 
dinâmica da vegetação, sendo que apenas algumas diferenças foram estatisticamente 
significativas e somente para alguns compartimentos. 
 
Também em abril, a Norte Energia propôs ao IBAMA o encerramento do projeto do 
banco de germoplasma e que suas principais atividades sejam executadas e reportadas 
no âmbito do Plano Recomposição da Cobertura Vegetal da APP dos Reservatórios, 
inclusive a coleta de sementes e a produção de mudas. Ainda não houve resposta do 
órgão ambiental. 
 
No âmbito do projeto de destinação da madeira, foram enfim emitidas pelo IBAMA, no 
início de abril, as AUMPF referentes aos volumes solicitados pela Norte Energia em 
meados de 2017. Assim, as atividades das serrarias do Travessão 27 puderam ser 
retomadas. No entanto, é necessária ainda a emissão de créditos de reposição pelo 
IBAMA, já solicitados pelo empreendedor. Foi relatado que atualmente há poucas 
demandas de material para a Serraria Mogno, e que há poucas toras de madeira 
comercial aproveitáveis. Assim, ainda restará nos pátios grande volume de material não 
passível de ser utilizado como madeira serrada, portanto, sua destinação deve ser 
discutida com o IBAMA. 
 
A destinação da fitomassa lenhosa ainda não foi iniciada devido ao descompasso entre 
os ajustes necessários nos sistemas de controle e em função da parte operacional. 
Destaca-se o avanço no processo para produção de carvão vegetal a partir dos resíduos 
sólidos da Serraria Ipê. Em abril, houve retirada de 1,1 mil m³ de pó de serra da Serraria 
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Ipê por uma cerâmica de Altamira. No entanto, ainda resta grande quantidade desse 
material em ambas as serrarias. 
 
Quanto ao programa de recomposição da cobertura vegetal das APP dos reservatórios, 
foi finalizado em maio o plantio de enriquecimento nos 147ha previstos para este ano 
agrícola. No âmbito do Pacuera, não houve avanços nas adequações necessárias que 
afetam o andamento desse programa, como a alteração dos limites da APP e a 
atualização do zoneamento do Pacuera devido à destinação de áreas para recomposição 
do modo de vida dos ribeirinhos nas margens do RX, que envolve diversos outros atores 
além da Norte Energia. 
 
Os pontos críticos para a próxima missão continuam sendo o andamento da destinação 
do material lenhoso gerado, principalmente do resíduo grosso (produção de cavaco e de 
carvão).  
 
Até o final de 2017, todos os programas do PBA relacionados à fauna terrestre e semi-
aquática, incluindo o monitoramento nos Módulos RAPELD, cavernas, pedrais, e 
transectos nos rios e igarapés, tiveram seu andamento e atividades conforme o 
cronograma previsto. Os programas que dizem respeito ao monitoramento nos módulos 
RAPELD (herpetofauna, avifauna, mamíferos terrestres e quirópteros) não registraram 
espécies novas para a ciência. Não foram detectadas alterações na fauna entre as fases 
pré- e pós-enchimento do reservatório, relacionadas ao empreendimento. 
 
Foram feitas revisões dos objetivos, metas e metodologia de todos os programas 
referentes à fauna terrestre, aquática e semi-aquática, e as solicitações de mudanças na 
metodologia foram enviadas por meio de Notas Técnicas ao IBAMA em janeiro de 
2018. O órgão licenciador autorizou as modificações, que serão incorporadas à 
metodologia empregada no monitoramento semestral. Este deverá ser conduzido por 
mais dois anos. 
 
O monitoramento das ilhas, dentro do programa de resgate de fauna, foi realizado com a 
periodicidade determinada pelo órgão licenciador. Não foram detectados novos grupos 
de primatas a serem resgatados, ou modificações na situação da vegetação. Foi enviada 
pela NE solicitação de exclusão de áreas e mudanças na periodicidade, que já foram 
autorizadas pelo IBAMA. 
 
As recomendações do Órgão Licenciador referentes ao Programa de Monitoramento de 
Quelônios foram atendidas, com os dois programas conduzidos de acordo com as 
recomendações e cronogramas. Com relação à detecção de tracajás mortos nas pedras 
em Pimental, foi apresentado relatório analisando as causas, e caracterizando o evento 
como pontual. A NE solicitou alteração da periodicidade do monitoramento e dos 
relatórios, o que foi deferido pelo órgão ambiental. O IBAMA determina também 
alguns detalhes de amostragem e metodologia, a serem empregados pela NE nas 
próximas campanhas. 
 
A discussão de possíveis impactos sobre a fauna terrestre decorrentes do assentamento 
de ribeirinhos das APPs do reservatório não apresentou avanços no período. 
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Todos os itens referentes à fauna terrestre listados com condicionantes da LO foram 
considerados por esta consultoria como estando atendidos ou em atendimento. 
 
Os Programas da Conservação da Ictiofauna (composto por seis projetos) e de 
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (composto por dois projetos) 
estão sendo executados em conformidade com o PBA.  
 
Em relação ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água durante 
os monitoramentos trimestrais, mensais e diários realizados no período de janeiro a 
março de 2018, as principais alterações observadas foram baixas concentrações de 
oxigênio dissolvido em alguns pontos de monitoramento no Reservatório do Xingu 
(RX) e em alguns pontos no Reservatório Intermediário (RI).  
 
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas foram registradas infestações da 
espécie Ludwigia leptocarpa (no ponto ALT MEDIO), localizado na porção média do 
igarapé Altamira, na área do Reservatório do Xingu. No reservatório Intermediário, 
foram registradas infestações da espécie Eichhornia crassipes nos pontos RI 40-MAC e 
DIQUE 29. 
 

Em relação ao Projeto de Investigação Taxonômica, considerando todas as campanhas 
de monitoramento (24) até dezembro de 2017, foram contabilizadas 12 ordens, 49 
famílias e 490 espécies de peixes no rio Xingu e seus tributários; 48 espécies de peixes 
foram identificadas como endêmicas para a bacia do rio Xingu e 18 espécies que são 
consideradas novas para a ciência (3,7% da riqueza total) e estão em processo de 
descrição. A espécie Hypancistrus sp “marrom” foi registrada somente na ADA/AID do 
empreendimento. Após revisão do material coletado e armazenado no Laboratório de 
Ictiologia de Altamira-LIA, verificou-se que os três indivíduos da espécie Typhlobelus 
auriculatus coletados na campanha de 2012 são oriundos da região do rio Iriri e não da 
Volta Grande do Xingu (TVR), como informado anteriormente pela NE. Em relação ao 
status de conservação das espécies, 12 estão classificadas com algum grau de ameaça, 
segundo a Portaria N° 445/2014. Uma das espécies anteriormente constantes na IN 
05/2004 (Hypancistrus zebra) como “Vulnerável”, teve sua categoria revisada e 
atualizada para “Criticamente em Perigo”, considerando a Portaria N° 445/2014. 
 
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a NE emitiu uma Nota Técnica 
apresentando a proposta de ações para atendimento, relacionadas à Assistência Técnica 
(ATES) aos moradores das RESEX do rio Iriri, Riozinho do Anfrísio e rio Xingu, e está 
aguardando resposta do ICMBIO. 
 
Quanto ao Meio Socioeconômico, destacam-se os seguintes pontos de avanços positivos 
na implementação dos compromissos do PBA e das condicionantes da LO: 
 
• Retomada das obras no RUC Pedral, com avanço de 90% das obras civis de 

construção das 150 unidades residenciais e da área de lazer, finalização das obras 
de infraestrutura, do Poço Tubular e do acesso à rampa do atracadouro e liberação 
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da área ao lado do atracadouro; as demais obras estão em desenvolvimento 
adequado;  

• Estão em fase de finalização as obras de ligações intradomiciliares em Altamira, 
com previsão de entrega para junho de 2018; 

• Continuidade de execução das obras de drenagem e de paisagismo no Jardim 
Independente II, apresentando avanços de 61,19%% na recomposição paisagística 
da lagoa e de 65,21%% na implantação do canal de drenagem; 

• Continuidade nas ações de regularização fundiária com previsão de entrega de 
documentação aos reassentados do Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e do 
Reassentamento em Área Remanescente em dezembro de 2018;  

• Continuidade da execução dos programas de assistência técnica e projeto de 
reparação nos reassentamentos da área rural, com aproveitamento positivo dos 
produtores e ampliação da sua capacidade de geração de renda na agricultura 
familiar; e 

• Também estão sendo positivas as tratativas com os 91 (noventa e um) assistidos 
que haviam escolhido a mudança para o RUC Pedral, com visitas de verificação da 
manutenção dessa escolha. 

 
Outros pontos que continuarão sendo acompanhados no próximo monitoramento 
envolvem a evolução das ações em curso, e são descritos a seguir: 
 
• O período de junho a dezembro de 2018 é extremamente importante e deve ser 

encarada como a fase de fechamento de pendências.   
• A Norte Energia deve se precaver em relação às empresas de prestação de serviços 

que não conseguem atender às necessidades das diferentes obras que ainda falta 
concluir ou reparar serviços não realizados. 

• É importante estabelecer um relacionamento constante e amigável com a equipe da 
Prefeitura de Altamira a fim de que todas as obras sejam aceitas e recebidas 
integralmente, desonerando a NE dessa responsabilidade. 

• Há um grande desafio na regularização fundiária e é importante que os reassentados 
comecem a receber seus documentos, a fim de possibilitar maior segurança dessa 
população em relação às propriedades que lhe foram repassadas, além de 
possibilitar a inclusão nos diferentes programas de governo disponíveis. 

• O saneamento ainda é um desafio, e é importante estudar uma solução para as 
edificações que não possuem viabilidade técnica de introdução nesse sistema 
tradicional de coleta. 

• Em relação à população ribeirinha, o acréscimo de 192 casos novos para 
atendimento e a proposta de ampliação das áreas de ocupação dessa população em 
região de APP, o que os especialistas acadêmicos estão chamando de “território 
ribeirinho”, preocupa e merece estudos cuidadosos. 

• Consequentemente, a formação do Grupo Técnico de Trabalho que a Norte Energia 
propôs para avaliar essa proposta, composto por especialistas multidisciplinares, é 
outro grande desafio. 

• A proposta de reassentar os moradores do Jardim Independente I também é um 
ponto delicado de atenção; e 
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• Deve ser dada atenção especial à questão da água nos lotes do RRC e RAR que, 
conforme depoimentos dos moradores, não tem apresentado qualidade para uso 
doméstico, resultando em desativação de alguns poços e bombas pelos 
reassentados.  

 
No que diz respeito ao Componente Indígena, a reestruturação da Gerência de Assuntos 
Indígenas está consolidada. As principais alterações da equipe já foram realizadas com a 
contratação de profissionais com formação específica para a gestão de cada programa 
do PBA-CI. Os novos gestores estão atuando com base em ações que já estão em 
andamento desde 2013, com atenção especial aos resultados, às avaliações dos 
indígenas e instituições e, ainda, considerando a revisão do PBA-CI que será 
empreendido nos próximos dois anos. Portanto, o contexto de atuação da GAI está 
apoiado nos resultados positivos e negativos desenvolvidos nos últimos cinco anos e na 
exigência de construir um modelo de gestão de longa duração para o relacionamento 
entre a Norte Energia e os indígenas.  
 
Neste sentido, a gerência mantém seu esforço em qualificar o diálogo com os indígenas 
não apenas recebendo as lideranças no escritório em Altamira, mas também por meio de 
visitas da gerente e dos gestores às aldeias. Esta aproximação tem se mostrado 
fundamental para desenvolver a confiança junto às lideranças indígenas. Também 
merece nota a qualificação do relacionamento com as instituições intervenientes, 
notadamente, Secretarias de Educação, DSEI, FUNAI e MPF. Neste cenário registra-se 
uma maior adesão dos indígenas às agendas e compromissos dos projetos em 
desenvolvimento. Como analisado neste relatório, os programas e projetos do PBA-CI 
apresentam resultados concretos que afetam o cotidiano nas aldeias e repercutem no 
relacionamento com a Norte Energia. 
 
Diante de resultados que apontam para um cenário de longo prazo, os desafios da GAI 
se multiplicam. Afinal, é preciso manter as ações em andamento, consolidar rotinas e 
atender demandas pontuais, ao mesmo tempo que é fundamental planejar e pactuar os 
termos de longa duração para o relacionamento da Norte Energia com os grupos 
indígenas. Com a reestruturação e a qualificação da GAI, a Norte Energia apresenta 
plenas condições para enfrentar as complexidades que se projetam e planejar, ao lado 
dos indígenas, as ações que serão desenvolvidas no decorrer dos anos da concessão. No 
quadro da revisão do PBA-CI é vital manter a aproximação com as instituições e 
investir no fortalecimento das instâncias e mecanismos de participação dos indígenas. 
 
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar, 
nos Quadros do Capítulo 3.0 deste Relatório, que não houve alteração expressiva na 
situação de atendimento nesse período de monitoramento. Conforme já informado, as 
34 condicionantes específicas já tiveram seu atendimento iniciado, prosseguindo com 
status de “em andamento”. Duas condicionantes já foram consideradas atendidas, a 2.19 
e a 2.21. Diversas alíneas de outras condicionantes já constam como atendidas, 
principalmente aquelas que possuíam curto prazo (geralmente de 45 a 90 dias) para 
atendimento. Vale lembrar que as condicionantes 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 (alíneas a e c) e 2.20 
(alínea b) foram consideradas atendidas pela NE, porém o IBAMA, por meio do Parecer 
nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, ainda não considerou tais exigências plenamente 
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atendidas. Com a emissão do 13º RC, que complementou as informações solicitadas, 
aguarda-se novamente a manifestação do órgão formalizando o atendimento dessas 
condicionantes.  
 
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada no Capítulo 
7.0, verifica-se que a Ação 10 do Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI 
(condicionantes da LP), relacionada à documentação e registro da implantação dos 
programas do PBA-CI, continua com status de “em atendimento”, assim como nos 
trimestres anteriores. As demais ações deste Parecer estão atendidas, assim como as 8 
Ações estabelecidas no Ofício 126/PRES-FUNAI (condicionantes da fase de LI). 
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1.0 
Introdução 
 
Este documento consiste no 20º Relatório de Monitoramento Socioambiental 
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte para o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a responsabilidade da Norte 
Energia S.A. (NE), referente ao período de janeiro a março de 2018.  
 
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI), 
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos 
trabalhos realizados e na informação recebida da NE, que foi objeto de verificação 
seletiva durante inspeções de campo e reuniões. A JGP não se responsabiliza pela 
validade ou precisão das informações recebidas e utilizadas no desenvolvimento deste 
Relatório. A JGP poderá revisar este informe, incluindo as suas conclusões e 
recomendações, se informação adicional for disponibilizada. Ressalte-se também que o 
presente Relatório se destina aos Agentes Repassadores e tem função específica, não 
sendo necessariamente adequado para utilização por outros públicos ou para outras 
finalidades. Todas as interpretações e conclusões sobre o marco legal e/ou contratual 
não devem ser consideradas como uma opinião jurídica.  
 
A informação de base para a elaboração do relatório é formada pelo 21° Relatório 
Socioambiental Periódico (RSAP), pelo 13º Relatório Consolidado Complementar 
elaborado para o IBAMA, pelas informações obtidas durante as inspeções de campo do 
projeto e reuniões realizadas no período de 21 a 25 de maio de 2018.  
 
 
2.0 
Descrição das Atividades Realizadas na Vistoria e dos Documentos 
Analisados  
 
Conforme descrito acima, a elaboração deste Relatório foi embasada na análise de 
documentos do período de janeiro a março de 2018, e em dados coletados em reuniões e 
em inspeções de campo durante vistorias da consultoria socioambiental independente, 
ocorridas entre 21 e 25 de maio de 2018.  
 
Os principais documentos revisados na presente análise de conformidade estão listados 
no Anexo 1.  
 
As vistorias de campo, por sua vez, envolveram a realização de reuniões com as equipes 
responsáveis pela implementação de programas socioambientais, pela gestão 
socioambiental do empreendimento, pela supervisão das obras e dos programas, e a 
realização de entrevistas com partes interessadas.  
 
O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista das reuniões e entrevistas realizadas e os 
locais inspecionados na missão de campo.  
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3.0 
Conformidade Legal 
 
Neste período, o acompanhamento do cumprimento das 34 condicionantes da LO nº 
1317/2015, 24/11/2015, foi feito com base no Quadro disponibilizado no Anexo 27 
(formato editável) do 21º RSAP, referente ao Status de Atendimento às Condicionantes 
da LO nº 1317/2015. 
 
Neste relatório, os quadros do Anexo 3 apresentam a situação de atendimento às 
condicionantes da LO (Quadro 3.0.a). O status de atendimento às condicionantes 
estabelecidas pela FUNAI consta no Capítulo 7.0. Em relação a estas últimas, a 
atualização é feita também com base nas informações mais recentes coletadas pelo 
consultor responsável pelo tema nas reuniões realizadas entre os dias 21 e 25 de maio de 
2018. 
 
O Quadro 3.0.b, na sequência, sumariza a situação de atendimento às condicionantes 
estabelecidas pelo IBAMA na LO No 1317/2015. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

1. Condicionantes Gerais 
1.1 Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme o disposto no § 

1º, do art. 10, da Lei nº 6.938/1981 e na Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA nº 006/1986, sendo que as cópias das 
publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA. 

����  
Atendida 

Publicações feitas em novembro e dezembro de 2015. Evidência ao IBAMA na CE 
0445/2015-DS. 

1.2 O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as 
condicionantes, as medidas de controle e adequação, bem como suspender 
ou cancelar esta licença, caso ocorra: 

a) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 
expedição desta licença; 
b) Graves riscos ambientais e de saúde; 
c) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

Informativa 

 

1.3 A presente licença ambiental não dispensa tampouco substitui aprovações, 
autorizações ou licenças exigidas por outros órgãos reguladores. 

Informativa 
 

1.4 Qualquer alteração das especificações do projeto ou da finalidade do 
empreendimento deverá ser precedida da anuência do IBAMA. 

Informativa  

1.5 A Norte Energia S. A. é a única responsável perante o IBAMA no 
atendimento às condicionantes postuladas nesta Licença de Operação. 

Informativa 
 

1.6 Em caso de ocorrência de qualquer acidente ambiental, o empreendedor 
deverá comunicar imediatamente o fato ao IBAMA, nos termos da 
Instrução Normativa IBAMA nº 15/2014, por meio do Sistema Nacional 
de Emergências Ambientais – SIEMA. 

���� 
Em atendimento 

(NE - 21º 
RSAP) 

O IBAMA foi informado sobre mortes de peixes ocorridas no TVR em 27/11/15 e 
sobre o incidente ambiental ocorrido no dia 01/10/16, onde foi detectado um 
vazamento de óleo junto ao canal de fuga das Unidades Geradora 03 e 04. 

1.7 A renovação desta licença deverá ser requerida dentro do prazo mínimo de 
120 (cento e vinte) dias antes do término de sua validade. 

Informativa 
 

2. Condicionantes Específicas 
2.1 Executar, de forma ininterrupta, os programas e projetos inseridos nos 

planos elencados abaixo:  
a) Plano de Gestão Ambiental 
b) Plano Ambiental de Construção 
c) Plano de Atendimento à População Atingida 
d) Plano de Requalificação Urbana 
e) Plano de Articulação Institucional 
f) Plano de Relacionamento com a População 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 

Do total de 117 programas/projetos, a NE considerou que 84 tinham atividades a serem 
realizadas após a emissão da LO, conforme status informado ao IBAMA. 
Posteriormente, no 11º RC, a NE demonstrou indicativos para a finalização de mais 
sete projetos, restando 77 em andamento pelo empreendimento. Em maio de 2017, o 
órgão ambiental se manifestou deferindo o Encerramento do Programa de Avaliação e 
Monitoramento da Fauna Subterrânea, restando, portanto, 76 para apresentação no 13º 
RC.   
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

g) Plano de Saúde Pública 
h) Plano de Valorização do Patrimônio 
i) Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais 
j) Plano de Gestão de Recursos Hídricos 
k) Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres 
l) Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos 
m) Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande 
n) Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios 

140/2017-
COHID/CGTEF

/DILIC) 

Conforme acordado junto ao órgão ambiental, foi emitido por meio da CE 027/2018-
SSAI, em 31/01/2018, o 13ºRC. O relatório encaminhado contemplou o andamento de 
65 (sessenta e cinco) Programas e Projetos. Em complemento ao 13º RC, nesse período 
foi emitida a CE 150/2018-SSAI, datada de 28/02/2018, onde foram protocolados 
outros dez Projetos. Ainda no âmbito do 13º RC, deverá ser protocolado em 
maio/2018, o relatório do Programa de Monitoramento dos Níveis e Vazões (11.1.2), 
totalizando assim, um reporte em relação a 76 (setenta e seis) Programas e Projetos. 

2.2 Apresentar relatórios semestrais, contendo dados brutos e análise elaborada 
por responsável técnico, relativos aos Planos, Programas e Projetos. Os 
relatórios deverão ser entregues em versão digital e impressa (quando 
solicitada), constando sumário, numeração das páginas, referências 
bibliográficas, instituições e agentes envolvidos, assinatura dos 
responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução dos trabalhos, registro 
dos profissionais nos órgãos de classe, ART (quando pertinente) e número 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

O 1º RC de andamento do PBA pós LO corresponde ao 9º RC, emitido em 31/01/2016. 
Em 31/01/18 foi emitido o 13º Relatório Consolidado com a apresentação do status de 
65 programas e projetos. Em função dos entendimentos com o órgão ambiental, em 
28/02/18 foi emitido um relatório complementar com mais 10 programas e projetos e, 
em maio de 2018, será apresentado um relatório específico contendo o status do 
Programa de Monitoramento dos Níveis e Vazões. 

2.3 Os Programas Ambientais que exijam ações programadas por tempo  
determinado, não coincidente com a vigência da licença de operação, 
devem ter seu Projeto Executivo revisto junto ao IBAMA, sempre que 
necessário, explicitando a reprogramação das ações, adequação de metas e 
objetivos, devidamente acompanhadas de novo cronograma. ����  

Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

O 9º RC já inclui as modificações do Parecer 3.622/2015.  
 
De acordo com os encaminhamentos acordados junto ao IBAMA, nesse período, foram 
elaboradas e emitidas às seguintes Notas Técnicas, solicitando alterações no Escopo 
dos Programas e Projetos: 
- CE 138/2018-SSAI, de 16/02/2018 - Solicita a revisão dos Objetivos e Metas do 
Programa de Conservação e Manejo de Quelônios do PBA da UHE Belo Monte; 
- CE 143/2018-SSAI, de 20/02/2018 - Encaminha a Avaliação Integrada dos 
Resultados dos Projetos de Monitoramento das Florestas de Terra Firme e de 
Monitoramento da Fauna Terrestre, propondo ajustes de escopo; e 
- CE 144/2018-SSAI, de 20/02/2018 - Encaminha a Avaliação Integrada dos 
Resultados dos Projetos de Monitoramento da Fauna Aquática, propondo ajustes de 
escopo. 
Em relação a CE 138/2018-SSAI, que trata do Programa de Conservação e Manejo de 
Quelônios, foi emitido no dia 19/03/2018, o Ofício nº 
96/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, onde o órgão sinaliza a anuência as revisões 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

apresentadas e orienta as seguintes ações: (i) Realizar estudo genético para P.expansa e 
P.unifillis daqui a cinco anos; (ii) Adequar o esforço amostral e metodologia de captura 
conforme descrito no parecer; (iii) Continuar o estudo de telemetria em P.expansa  e 
(iv) Alterar o esforço amostral de sexagem de filhotes para o proposto no parecer. 

2.4 Realizar, sem prejuízo dos relatórios semestrais, seminário técnico com o 
órgão licenciador, com periodicidade anual, para discussão dos resultados 
dos programas ambientais, prevendo explanação por parte dos 
especialistas envolvidos. 

 
 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

Na fase de LO repete-se o procedimento adotado no período pós LI, quando foram 
realizados seminários técnicos periódicos junto ao órgão ambiental.  
 
Os dois primeiros seminários, após a emissão da Licença de Operação, foram 
realizados em dezembro de 2016 e dezembro de 2017. 
 

2.5 Incorporar as recomendações contidas no Parecer 02001.004317/2015-25 
COHID/IBAMA para realização das medidas de controle, monitoramento, 
mitigação e comunicação social previstas no Plano de Enchimento dos 
Reservatórios da UHE Belo Monte. 

����  
Parcialmente 
atendida (pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

Nesse período a NE informou ter emitido o 16º Relatório mensal do monitoramento de 
fauna, referente ao período de 22/12/17 a 21/01/2018 (CE 028/2018-SSAI). Não foi 
evidenciada na planilha de atualização das condicionantes a emissão dos relatórios 
referentes aos meses de fevereiro e março desse ano. 
Informou também ter emitido os relatórios consolidados semanais das atividades de 
acompanhamento ambiental e resgate da ictiofauna no Trecho de Vazão Reduzida 
(TVR), sendo que o último mencionado refere-se ao período de 11/04/2018 a 
17/04/2018 (CE 0228/2018-SSAI, em 18/04/2018). 
Em 30/01/17, a NE apresentou documento (CE 0042/2017-DS) destacando o 
entendimento de cumprimento desta condicionante, trazendo as informações 
necessárias para balizamento de sua argumentação e solicitando ao órgão que ateste 
esse atendimento. No entanto, no Parecer nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, que 
analisou o 11º e 12º RC, foi reproduzido o mesmo entendimento de "Parcialmente 
Atendida" para essa condicionante, constante do Parecer anterior, sem atentar às 
informações apresentadas no bojo da CE 0042/2017-DS. Dessa forma, foi reiterada 
junto ao órgão, na emissão do 13º RC, a solicitação de reconsideração do status de 
atendimento dessa condicionante. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.6 Em relação às atividades de reassentamento da população atingida: 
 
a) Executar revisão do tratamento ofertado aos ribeirinhos e moradores de 
ilhas e beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes aprovadas pelo Ofício 
02001.009719/2015-16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à dupla moradia a 
todos os atingidos que tenham direito. 
b) Implantar o RUC Pedral até novembro de 2016 e cumprir todas as etapas 
dos projetos de reassentamento urbano previstas para as famílias destinadas 
àquele RUC: pré-transferência, transferência e pós-transferência. 
c) Garantir a participação do Grupo de Acompanhamento do Pedral para 
consolidação do RUC Pedral. 
d) Implementar, até outubro de 2016, as obras de urbanização e relocação ou 
indenização  dos moradores do bairro Jardim Independente II atingidos pelo 
enchimento do reservatório, de acordo com projeto e cronograma propostos 
pela Norte Energia e aprovados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e 
IBAMA. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) Nesse período foi realizado um seminário em Brasília/DF visando discutir os 
critérios para relocação do público ribeirinho, o reconhecimento da lista dos ribeirinhos 
a serem relocados e a definição de ocupação das áreas. Em 20/02/2018 foi recebido, 
pela Norte Energia, o Ofício nº 58/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, onde o 
órgão ambiental faz referência ao seminário realizado e solicita a apresentação do (i) 
resultado dos estudos de caso e (ii) proposta com vistas ao reassentamento dos 
ribeirinhos. Em 27/03/2018, por meio da CE 204/2018-SSAI, a Norte Energia prestou 
os devidos esclarecimentos ao órgão e informou sobre o andamento das discussões 
para avaliar a proposta de reassentamento desse público. 
Também foram realizadas reuniões, nos dias 03/04 e 05/04/2018, a fim de discutir 
junto aos ribeirinhos e outras instituições envolvidas no processo, a solicitação de 
mudanças de famílias ribeirinhas dos pontos já definidos anteriormente. O Ministério 
do Planejamento, por meio da Secretária do Patrimônio da União (SPU), apresentou 
três portarias definindo os territórios apresentados como proposta do seminário de 
fevereiro de 2018. A Norte Energia apresentou recurso para essa ação por meio de seu 
escritório jurídico. 
Atualmente, o público do "Projeto Ribeirinho" conta com 313 famílias, sendo 121 já 
reocupando áreas em APP e 192 aguardando as discussões em torno do "território 
ribeirinho" estarem concluídas. 

 
b) e c) Reuniões periódicas vêm sendo realizadas com o Grupo de Trabalho do Pedral 
(GT), conforme previsto na LO. Em atendimento ao Ofício OF 02001.004831/2016-41 
CGENE IBAMA, recebido em 12/05/16, são emitidos relatórios quinzenais de 
implantação do RUC Pedral, sendo que o último relatório sobre o assunto foi 
protocolado em 09/04/18 por meio da CE 175/2018-DPI/DPI, informando sobre o 
andamento das atividades para execução das obras e das tratativas junto ao integrantes 
do GT Pedral. 
Conforme LI emitida pela SEMAT, foi prevista a emissão de Relatórios com a 
evolução das obras a cada 45 dias, o que vem sendo atendido pela NE, sendo que o 
último reportado foi emitido em 23/03/18 (8º Relatório - CE 0201/2018-SSAI). 
Os relatórios de avanço das obras, demonstram um avanço nos seguintes itens: (i) 
100% de implantação da infraestrutura; (ii) 100% do Poço Tubular; (iii) 90% de 
implantação das casas; (iv) 91% de implantação da área de lazer; (v) 38% de 
implantação das obras da escola; (vi) 21% de implantação referente aos acessos, base 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

de apoio a ETE e Píer Flutuante; (vii) 30% com relação as obras do muro de arrimo; 
(viii) 18,35% implantação da UBS e (ix) 17% de implantação da creche. 
No 13ºRC, a Norte Energia solicitou ao IBAMA novo prazo para conclusão do RUC 
para outubro de 2018. 
 

 d) Em 25/01/16 foi protocolado na Agência Nacional das Águas (ANA) o “1º Relatório 
de Andamento das Ações Propostas para Proteção da Área de Baixio Localizada no 
Bairro Jardim Independente II". A partir de então, com periodicidade mensal, relatórios 
de andamento têm sido apresentados a ANA, sempre com cópia para o Ibama, sendo 
que o mais recente (25o Relatório), foi encaminhado à ANA e ao Ibama em 12/03/18, 
por meio da CE 0189/2018-SSAI 
No que corresponde ao avanço na execução das obras, foi demonstrado no 25º 
Relatório Mensal um avanço das obras de recomposição paisagística da ordem de 
61,19% e um avanço de 65,21% para as obras de drenagem na área. 
Segundo a NE, o prazo para a finalização dessas obras foi avaliado e deverá ser 
emitida uma correspondência específica com a repactuação e justificativa de sua 
conclusão. 

2.7 Iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento de aluguel social e verba de 
manutenção às 40 famílias que optaram pelo Reassentamento em Área 
Remanescente – RAR, o qual deverá ser mantido até que as famílias 
retomem suas condições de vida nas áreas remanescentes. 

 

����  
Em atendimento 
(pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

140/2017-
COHID/CGT

EF/DILIC) 

No Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental, realizado em dezembro de 2017, 
foi acordado como encaminhamento a emissão de Nota Técnica (NT) com a 
informação e justificativa do cumprimento desta condicionante. Para tanto, foi emitida 
a CE 0993/2017-SSI, datada de 29/12/2017, onde foi apresentada a referida NT com as 
comprovações acordadas. Dessa forma, com a emissão do 13º RC, aguarda-se a 
manifestação do órgão formalizando o atendimento dessa condicionante. 

2.8 Efetuar o pagamento de aluguel social e verba de manutenção às 40 
famílias que optaram pelo Reassentamento em Área Remanescente – 
RAR, de forma retroativa, pelo período transcorrido desde a data de 
assinatura do termo de opção por modalidade de tratamento. 

����  
Em atendimento 
(pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

140/2017-
COHID/CGT

EF/DILIC) 

No Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental foi acordado como 
encaminhamento a emissão de Nota Técnica (NT) com a informação e justificativa do 
cumprimento dessa condicionante. Para tanto, foi emitida a CE 0993/2017-SSI, datada 
de 29/12/2017, em que foi apresentada a referida NT com as comprovações acordadas. 
Dessa forma, com a emissão do 13º RC, aguarda-se a manifestação do órgão 
formalizando o atendimento dessa condicionante. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.9 Manter, para todos os reassentados, assistência técnica, social e ambiental 
(ATES), com período mínimo de 3 (três) anos. ����  

Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

O PBA e os relatórios de atendimento aos itens 1 e 2 do Ofício 6165/2015, 
apresentados ao Ibama, já estabeleciam ATES por um período de três anos para todos 
os reassentados, o que vem sendo cumprido pela NE.  
 
No 13º Relatório Consolidado do Projeto constam os detalhamentos das ações em 
curso, considerando os diferentes públicos e os respectivos perfis de entrada. 

2.10 No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: 
 
a) Concluir a retirada das pontes João Coelho, Goldim Lins e ponte de madeira 
na foz do igarapé Ambé, até a conclusão do enchimento do reservatório Xingu; 
b) Concluir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as obras dos parques no 
entorno dos igarapés de Altamira; a reurbanização da orla de Altamira; e as 
obras de drenagem urbana associadas aos parques e à reurbanização da orla; 
c) Implantar, no prazo de 180 dias (cento e oitenta), solução definitiva para 
disposição final dos resíduos sólidos que atenda à sede municipal de Anapu e à 
localidade de Belo Monte do Pontal; 
d) Apoiar a implantação de consórcio intermunicipal de resíduos sólidos que 
contemple os municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando 
solução ambiental e economicamente sustentável para disposição final de 
resíduos sólidos urbanos; 
e) Prestar, pelo período de dois anos e de forma ininterrupta, assistência 
técnica aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando à 
adequada operação das estações de tratamento de esgoto e dos aterros 
sanitários implantados pela Norte Energia. 

����  
Em atendimento 
a) 
Parcialmente 
atendida  
b) Em 
atendimento  
c) Não 
atendida d) 
Não exigível 
e) Em 
atendimento 
(pela NE, no 
21º RSAP e 
pelo IBAMA, 
no Parecer nº 
140/2017-
COHID/CGT
EF/DILIC) 

a) Pontes retiradas, com exceção da ponte de madeira, por impedimento da Prefeitura.  
 
b) Andamento informado ao IBAMA nos Relatórios do Plano de Requalificação 
Urbana (PRU), cuja última emissão se deu 22/03/2018. Avanços detalhados na Seção 
6.1.2 desse relatório.  
 
c) No Seminário Técnico com o Ibama, no período de 04 a 06/12/2017, a Norte 
Energia informou que a Prefeitura ainda não definiu o prazo para emissão da licença e, 
por conseguinte, do início das obras. A Prefeitura já se manifestou pela implantação de 
um aterro entre Anapu e Pacajá considerando que se alega não haver recursos para 
manutenção individualizada. Atualmente, discute-se com as duas Prefeituras 
parâmetros para esses aterros para então haver deliberações internas à empresa. 
Enquanto isso a Norte Energia continua realizando a coleta de lixo na Vila de Belo 
Monte do Pontal, dispondo-o no aterro sanitário operante no Sítio Belo Monte, 
procedimento que será mantido até que as obras do aterro sanitário objeto desta 
condicionante estejam concluídas e o respectivo aterro operante. 
No sentido de estabelecer novos prazos para atendimento desta alínea, a Norte Energia 
emitiu a CE 0977/2017-SSI, em 22/12/2017, na qual destaca os esforços e articulações 
em curso junto à Prefeitura Municipal de Anapu, sendo proposto um novo prazo a ser 
considerado para esta alínea, que seria dezembro de 2018. No entanto, por meio do 
Ofício nº 6/2018/COHID/CGEF/DILIC-IBAMA, em 15/01/2018, foi indeferida pelo 
órgão essa solicitação, apontando a necessidade de estar atrelado a um cronograma de 
obras. 
Posteriormente, em função do Parecer nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILI, com a 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

análise das Condicionantes da LO, foi apresentado pelo órgão, o entendimento do Não 
Atendimento dessa alínea, apesar dos diversos esforços demonstrados e da 
continuidade do transporte dos resíduos da localidade de Belo Monte do Pontal para o 
aterro do Canteiro de Obras. Diante disso, a Norte Energia emitiu a CE 020/2018-
SSAI, datada de 25/01/2018, onde solicita a reconsideração desse status frente as ações 
que estão em curso. 
 
d) A NE entende que a questão dos resíduos sólidos foi tratada de forma 
individualizada e, portanto, não é cabível uma solução consorciada.  
Os aterros sanitários de Altamira e Vitória do Xingu foram concluídos pela NE, tendo 
sido repassados às Prefeituras em 27/04/15 e 19/05/14, respectivamente. No Ofício 
02001.000402/2017-86 DILIC/IBAMA, em 19/01/2017, o qual encaminha o Parecer 
Técnico N˚02001.003924/2016-59 COHID/IBAMA, que trata da avaliação das 
condicionantes, foi informado pelo órgão, que esse item da condicionante passa a ser 
“não exigível” no processo de licenciamento, pois entendem como pertinente a 
justificativa técnica apresentada pela Norte Energia. Esse entendimento foi ratificado 
pelo órgão ambiental na reunião da agenda positiva, realizada em 27/04/2017 na sede 
do IBAMA em Brasília/DF. 
 
e) Os municípios de Altamira e Vitória do Xingu já assumiram a gestão de seus aterros 
sanitários. Para as estações de tratamento de esgoto (ETEs), somente Altamira ainda 
não recebeu formalmente o sistema já implantado pela NE.  
 
De acordo com as informações apresentadas pela Norte Energia no 2º Seminário 
Técnico com o IBAMA, foi desenvolvido no segundo semestre de 2017, em parceria 
com a FIEPA, o Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento 
Básico. As oficinas serão realizadas ao longo do primeiro semestre de 2018. Nesse 
sentido, foram encaminhadas ao IBAMA por meio da CE 0977/2017-SSI, em 
22/12/2017, informações detalhadas sobre a definição e realização dessas capacitações, 
sendo prevista a conclusão dessa ação e, por consequência, do atendimento a esta 
alínea, o mês de julho de 2018. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.11 Concluir, até 30/09/2016, a realização das ligações domiciliares à rede de 
esgoto da área urbana de Altamira. ����  

Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

No Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental, ocorrido em dezembro de 2017, 
foi acordada a elaboração de correspondência informando ao IBAMA a repactuação de 
prazo para cumprimento da condicionante, considerando as negociações realizadas 
com a Prefeitura Municipal de Altamira, sendo apresentados em 15/12/2017, por meio 
da CE 0961/2017-SSI, os seguintes prazos para finalização das obras: 
- Ligações de Esgoto - Junho/2018; - Ligações de Água - Junho/2018; - Desativação de 
fossas - julho/2018. 

2.12 Disponibilizar serviços de limpa-fossa e coleta de esgotos em tempo seco 
para saneamento ambiental de Altamira, até a conclusão das ligações 
domiciliares. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

A NE mantém 11 (onze) caminhões limpa-fossas de prontidão, que poderão ser 
utilizados sempre que constatada a necessidade. Para tanto, tem feito acompanhamento 
permanente em campo para detectar e solucionar os possíveis casos com necessidade 
de remoção do efluente nos sistemas unitários de tratamento de esgoto. Também estão 
sendo atendidas as situações reportadas pelos moradores por meio do canal de 
comunicação 0800, Central de Atendimento Belo Monte Aqui.  

2.13 Disponibilizar suporte técnico e financeiro para a integral e adequada 
operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Altamira, até que a 
Prefeitura daquela municipalidade apresente condições para operá-lo de 
forma sustentável técnica e economicamente. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

De acordo com as informações apresentadas pela Norte Energia no 2º Seminário 
Técnico com o IBAMA, foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2017, em 
parceria com a FIEPA, o Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica em 
Saneamento Básico. As oficinas serão realizadas ao longo do primeiro semestre de 
2018. Nesse sentido, foram encaminhadas ao IBAMA por meio da CE 0977/2017-SSI, 
em 22/12/2017, informações detalhadas sobre a definição e realização dessas 
capacitações, sendo prevista a conclusão dessa ação, e por consequência do 
atendimento dessa condicionante, no mês de julho de 2018. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.14 Em relação à qualidade de água: 
 
a) Realizar monitoramento diário em perfil de profundidade nos pontos 
definidos no Plano de Enchimento dos Reservatórios, considerando os 
seguintes parâmetros: OD, DBO, Nitrogênio, Fósforo, E.Coli, PH, Turbidez, 
Condutividade Elétrica e Temperatura; 
b) Os resultados deste monitoramento devem ser remetidos para 
acompanhamento do IBAMA; 
c) Realizar o manejo adaptativo dos compartimentos do reservatório, de modo 
a atender às demandas por usos múltiplos e a manutenção das condições de 
vida para biota aquática. 

����  
a) Parcialmente 
atendida e c) 
Em atendimento  
 
(pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

140/2017-
COHID/CGTEF

/DILIC) 

���� 

b) Atendida 
(pelo IBAMA, 
Parecer PAR. 
02001.003924
/201659/COHI

D). 

a) O monitoramento diário está em andamento.  
Por meio da CE 0042/2017-DS (30/01/2017), a Norte Energia reiterou a contestação e 
justificativa apresentada pela Norte Energia considerando o Parecer referente ao 9º e 
10º RC, destacando o entendimento de cumprimento desta condicionante, trazendo as 
informações necessárias que balizam essa argumentação, solicitando assim ao órgão 
que ateste esse atendimento. No entanto, no Parecer nº 140/2017-
COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e 12º RC, foi reproduzido o mesmo 
entendimento de "Parcialmente Atendida" desta condicionante do Parecer anterior, sem 
atentar às informações apresentadas no bojo da CE 0042/2017-DS. No 13º RC a Norte 
Energia reitera o entendimento trazido na referida correspondência e a reconsideração 
do status de atendimento dessa condicionante. 
 
b) O Ibama, em seu Parecer 02001.003924/2016-59/COHID (19/01/2017), considera a 
alínea (b) desta condicionante como “atendida” frente às correspondências que a Norte 
Energia encaminhou ao órgão ambiental como os resultados do monitoramento da 
qualidade das águas realizado no âmbito do PERBM. 
 
c) As justificativas de atendimento a essa condicionante foram inseridas em Nota 
Técnica encaminhada ao IBAMA.  

2.15 Continuar a execução do Projeto de Monitoramento 
Hidrossedimentológico na região dos bancos de areia (Tabuleiros do 
Embaubal), conforme as observações elencadas no Parecer 
02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

Conforme acordado com o IBAMA, a entrega do Projeto de Monitoramento 
Hidrossedimentológico estava prevista para fevereiro de 2018, o que ocorreu em 
28/02/2018, por meio da CE 150/2018-SSAI. 
Em relação ao encerramento do Projeto, no Parecer nº 140/2017-
COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e 12º RC, foi apontado pelo órgão que a 
análise será realizada com base nas informações que serão apresentadas no 13º RC, 
aguardando-se, assim, a anuência do órgão após a referida avaliação. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.16 No que tange à Volta Grande do Xingu, a Norte Energia deverá: 
 
a) Realizar os testes previstos para a implementação do Hidrograma de 
Consenso, com duração mínima de 6 (seis) anos a partir da instalação da plena 
capacidade de geração na casa de força principal, associado aos resultados do 
Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu; 
b) Controlar as vazões da Volta Grande do Xingu sempre com o objetivo de 
mitigar impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, 
quelônios, pesca, navegação e modos de vida da população da Volta Grande. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) esta orientação, que será atendida com a instalação plena da geração, vem sendo 
reproduzida desde a emissão da LP (condicionante 2.1) e da LI (condicionante 2.22). 
No parecer 02001.003924/2016-59 COHID/IBAMA, encaminhado em janeiro/2017, o 
órgão consta que essa alínea não é pertinente para o atual momento do processo de 
licenciamento.  
b) O controle já está em andamento, a partir do início do enchimento do reservatório 
do Xingu, com a restrição de vazão liberada para jusante. 
Desde 21/12/15 têm sido encaminhados ao IBAMA os relatórios diários das equipes de 
resgate da ictiofauna no TVR. No entanto, conforme OF 02001.001396/2017-84 
COHID/IBAMA encaminhado pelo órgão ambiental, esses relatórios passaram a ser 
emitidos semanalmente. O relatório mais recente foi enviado por meio da CE 
0228/2018-SSAI em 11/04/2018, referentes ao período de 11/04/2018 a 17/04/2018. 
Com relação ao resgate de fauna, no dia 24/10/2016, por meio da CE 508/2016-DS foi 
protocolado o 1° Relatório Técnico Mensal do Monitoramento de Fauna nas Ilhas de 
Vegetação Remanescente do Reservatório Xingu da UHE Belo Monte, com a emissão 
até o momento de 16 (dezesseis) relatórios, sendo o último encaminhado por meio da 
CE 028/2018-SSAI de 31/01/2018, dando continuidade ao atendimento do Ofício 
02001.010654/2016-32 COHID/IBAMA. Com relação à navegabilidade, em 
01/09/2016 (CE 204/2016-PR) a Norte Energia expos algumas situações que envolvem 
a operação dos reservatórios e o Hidrograma de Consenso para o TVR. Nesta 
correspondência são mencionadas questões relacionadas ao regime fluvial e vazões 
atuais do médio e baixo Xingu; condições de deplecioamento do reservatório 
intermediário; qualidade de água no RI; e acompanhamento ambiental relacionado à 
ictiofauna no RI e Canal de Fuga. A NE informou ser necessário ajuste momentâneo 
nas regras operacionais dos reservatórios com o objetivo de evitar impactos 
significativos na qualidade de água, mortandade de peixes, estruturas civis e na 
geração de energia. Em 01/11/2016, por meio do OF 02001.012129-2016-51 DILIC 
IBAMA, o órgão se manifestou informando que as atividades de geração de energia 
deveriam retomar e obedecer às regras operativas definidas pela ANA. 
Em atendimento ao Ofício nº 633/2016/SFI-ANA, têm sido emitidos pela Norte 
Energia relatórios mensais contendo as vazões médias diárias, derivadas para o 
reservatório intermediário, mantidas no TVR, sendo a última correspondência 
encaminhada em 17/04/2018, por meio da CE 0221/2018-SSAI. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.17 Em relação à navegação: 
 
a) Operar, de forma ininterrupta, o Sistema de Transposição de Embarcações; 
b) Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, relatório técnico independente 
com a avaliação da adequação dos equipamentos às embarcações utilizadas 
pelos moradores da Volta Grande do Xingu. 

a) ����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

 

b) ���� 

Atendida 
(pelo IBAMA, 

no Parecer 
PAR. 

02001.003924/2
01659/COHID). 

a) O STE vem sendo operado ininterruptamente desde a Etapa de Implantação. O 13º 
RC relativo ao Projeto 14.2.1 foi emitido pela Norte Energia em 28/02/18, no qual está 
inserido o Plano 14 - Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu 
(PGIVGX). 
b) Em 22/02/16 foi protocolado o Parecer Técnico independente, que concluiu que a 
atual configuração operacional do STE atende não só à demanda existente, como há 
sobra de capacidade para o atendimento de demanda futura. 

2.18 Implantar e proteger a Área de Preservação Permanente (APP) aprovada 
pelo IBAMA. 

 
a) Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, Programa de Revegetação das 
Áreas de Preservação Permanente dos reservatórios e do Canal. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

O plano de ação para o Programa de Revegetação foi apresentado, no âmbito do 
PACUERA, no 7º RC, com previsão de início de atividades de plantio de mudas no 
período chuvoso 2017/2018. Em função da realização do Seminário Técnico Anual 
com o órgão ambiental, no período de 04 a 06 de dezembro de 2017, foram acordadas 
às seguintes atividades para atendimento das referidas condicionantes (2.18, 2.28 e 
2.29 -"a"): 
- Revisão da delimitação da APP, especificando a alteração da APP no Canal de 
Derivação e a possível exclusão de dois fragmentos na região de Altamira;  
- Detalhamento do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP, 
apresentando a metodologia utilizada atualmente para recomposição (ano 2017/2018), 
o quantitativo anual de metas, a metodologia proposta para implantação de SAF em 
APP pelos ribeirinhos, e as espécies nativas utilizadas. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

2.19 No âmbito do resgate de fauna, durante o enchimento dos reservatórios 
Xingu e Intermediário: 

 
a) Encaminhar relatórios mensais, contendo as informações solicitadas pela 
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n° 
647/2015; 
b) Manter o resgate de fauna durante o período de rescaldo, até manifestação 
do IBAMA autorizando a interrupção da atividade; 
c) Encaminhar para o CETAS da UHE Belo Monte todos os animais recebidos 
ou informados pelo IBAMA na região do entorno do empreendimento. 

a) b) e c) ����  
Atendidas  

 
(Parecer PAR. 

02001.003924/2
01659/COHID) 

a) e c) Concluídas com a emissão do Relatório Consolidado de Enchimento dos 
Reservatórios da UHE Belo Monte em 29/04/2016.  
Em atendimento à condicionante específica nº 3.4 da Autorização de Captura, Coleta e 
Transporte de Material Biológico nº 647/2015, citada alínea “a”, foi encaminhado, em 
26/09/2016, o 33º Relatório Semanal do Rescaldo do Enchimento dos Reservatórios da 
UHE Belo Monte.   
b) As atividades no Reservatório Intermediário finalizaram. Em 15/04/2016, a Norte 
Energia solicitou ao IBAMA o encerramento das atividades de resgate de fauna 
embarcado no Reservatório Intermediário, o que foi aprovado pelo Ofício 
02001.006623/2016-87 COHID/IBAMA. 
Em 24/10/2016 foi protocolado o 1° Relatório Técnico Mensal do Monitoramento de 
Fauna nas Ilhas de Vegetação Remanescente do Reservatório Xingu da UHE Belo 
Monte (CE 508/2016-DS). Dando continuidade ao atendimento do Ofício 
02001.010654/2016-32 COHID/IBAMA, até o momento foram emitidos dezesseis 
relatórios mensais, sendo o último enviado em 31/01/2018, por meio da CE 028/2018-
SSAI, compreendendo o período de 22/12/2017 a 21/01/2018. 
No âmbito do 16º Relatório, foi acordado com o órgão o envio semestral das 
informações dos monitoramentos de fauna nas ilhas. Além disso, por meio do Ofício nº 
46/2018-COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, foi aprovado: i) encerramento do 
monitoramento nas áreas amostrais 03 e 07; ii) mudança para periodicidade mensal nas 
demais áreas; iii) encerramento da emissão de relatórios mensais e apresentação dos 
resultados nos relatórios semestrais; e iv) desvinculação do Monitoramento de Ilhas ao 
Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna. Também no SGP foi 
criado um fluxo específico para o Monitoramento de Ilhas, e encerramento das 
atividades do Projeto 12.3.2. Dessa forma, considera-se essa condicionante plenamente 
atendida. 

2.20 No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Terrestre: 
 
a) Manter as atividades de monitoramento executadas ao longo da instalação 
do empreendimento, por, no mínimo, dois anos após o enchimento dos 
reservatórios. A interrupção ou modificação na metodologia de qualquer 
atividade de monitoramento só poderá ser realizada após manifestação do 
IBAMA; 
b) Apresentar a modelagem de ocorrência de espécies, conforme especificado 

a), c) e d) ����  
Em atendimento 

 
(pela NE, no 
21º RSAP e 
pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

a) Em 20/02/2018, por meio da CE 0143/2018-SSAI, a Norte Energia protocolou o 
documento apresentando uma proposição de ajustes no escopo e nas ações de 
monitoramento. Por meio do Parecer Técnico nº 46/2018-COHID/CGTEF/DILIC o 
Órgão aprovou as alterações metodológicas propostas pela Norte Energia (CE 
0143/2018-SSAI) e definiu a realização de mais dois anos de monitoramentos, sendo 
que as atividades não poderão ser suspensas sem a anuência do Ibama. A Autorização 
de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico N˚251/2013 (7ª Retificação), de 
02 de dezembro de 2015, foi renovada pelo IBAMA (validade atual: 30/06/2018). 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

no Parecer 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA; 
c) Apresentar, nos relatórios de acompanhamento, análises comparativas com 
os dados de fases anteriores, pré-enchimento e enchimento; 
d) Apresentar avaliação consolidada dos impactos do empreendimento à fauna, 
e proposta de mitigação e/ou compensação de acordo com os resultados dos 
monitoramentos biológicos. 

140/2017-
COHID/CGTEF

/DILIC) 
 

b) Em 
atendimento 
(pelo Ibama, 

parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

b) Com a emissão do Parecer nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º 
e 12º RC, o órgão reitera o entendimento que a referida alínea da condicionante está na 
condição de "Em atendimento", considerando que a modelagem apresentada deverá ser 
revista, conforme forem implementadas as ações de conservação, visando a sua 
atualização da efetividade na conservação das espécies. No entanto, a NE considera 
que a atividade determinada na referida alínea foi atendida, sendo que os 
desdobramentos dessa ação deverão ser tratados em correspondências específicas, 
reiterando junto ao órgão a reconsideração no status dessa alínea da condicionante. 
 
c) e d) Em função da realização do Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental, 
no período de 04 a 06 de dezembro de 2017, foi discutida a necessidade de alterações 
nos projetos com a exclusão dos módulos 1 e 8 nos próximos monitoramentos. Como 
encaminhamento das discussões realizadas com os técnicos do órgão, foi acordada a 
elaboração de uma Nota Técnica (NT) única, de forma que se possa analisar e 
responder todas as sugestões de ajustes ao Programa, incluindo um ensaio da 
metodologia dos novos pedrais de monitoramento de quirópteros. Essas proposições, 
foram consolidadas e encaminhadas ao IBAMA, conforme previsto, por meio da CE 
0143/2018-SSAI, em 20/02/2018. 

2.21 No âmbito do projeto de Mitigação de Impactos pela Perda de Indivíduos 
da Fauna por Atropelamento: 

 
a) Dar continuidade ao monitoramento da fauna atropelada, por meio de 
campanhas bimestrais, até a manifestação do IBAMA autorizando a 
interrupção das atividades, a fim de avaliar a eficácia das medidas mitigadoras; 
b) Executar medidas de mitigação adicionais, caso identificado aumento da 
taxa de atropelamento de fauna silvestre. 

����  
Atendida 

 
(PAR. 

02001.003924/2
01659/COHID) 

Em 09/06/16 foi enviada ao IBAMA a Nota Técnica “NT-SBF-Nº 042-PMIPIFA-
08062016” com resultados, análises e evidências do Projeto e, diante dos resultados 
nela apresentados, solicitou-se o encerramento das suas atividades. O encerramento foi 
aprovado pelo IBAMA por meio do Ofício 02001.007909/2016-80 DILIC/IBAMA, de 
20/07/2016. 

2.22 No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Aquática, a Norte 
Energia deve dar continuidade ao Projeto de Monitoramento de 
Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos, ao Projeto de Monitoramento 
da Avifauna Aquática e Semi-Aquática e ao Projeto de Monitoramento 
de Crocodilianos, por, no mínimo, dois anos após o enchimento dos 
reservatórios, conforme especificado no Parecer 02001.003622/2015-08 
COHID/IBAMA. As atividades de monitoramento somente poderão ser 
interrompidas após anuência do IBAMA. 

����  
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

As informações referentes ao atendimento desta condicionante têm sido apresentadas 
no bojo dos Relatórios Consolidados relativos ao Programa de Conservação da Fauna 
Aquática. Além disso, em 20/02/2018, por meio da CE 0144/2018-SSAI, a Norte 
Energia protocolou documento junto ao IBAMA apresentando uma proposição de 
ajustes no escopo com o objetivo de aprimoramento técnico das ações planejadas para 
a segunda fase dos monitoramentos na etapa de operação do empreendimento. 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

COHID/CGTEF
/DILIC) 

2.23 No âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, a Norte 
Energia deve dar continuidade às atividades do Projeto Pesquisa sobre 
Ecologia de Quelônios e do Projeto Manejo de Quelônios de Belo 
Monte, a fim de mensurar e mitigar o impacto sobre a fauna de 
quelônios. Também devem ser apresentadas análises comparativas com 
as fases anteriores, como pré- enchimento e enchimento. 

���� 
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

As informações referentes ao atendimento desta condicionante têm sido apresentadas 
no bojo dos Relatórios Consolidados relativos ao Programa de Conservação da Fauna 
Aquática, apresentados no 11º e no 13º RC protocolados junto ao IBAMA. 
Em Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental, no período de 04 a 06 de 
dezembro de 2017, foram realizados dois encaminhamentos referentes a esta 
condicionante: 
- Elaboração de correspondência com revisão da Nota Técnica nº 22 - Objetivos e 
Metas Quelônios, emitida por meio da CE 0217/2017-DS, em 31/03/2017, em 
atendimento aos Pareceres 42 e 111 (Ofício nº 
340/2017/COHID/CGTEF/DILICIBAMA) e consensos obtidos no Seminário;  
- Envio do Relatório Final Consolidado dos monitoramentos diários dos quelônios ao 
IBAMA. 
Em atendimento a esses encaminhamentos, foi protocolado pela Norte Energia, no dia 
16/02/2018, a CE 0138/2018-SSAI, apresentando a revisão da referida Nota Técnica, 
afeta ao Programa de Conservação e Manejo dos Quelônios. Em resposta, foi emitido 
no dia 19/03/2018, o Ofício nº 96/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, onde o órgão 
sinaliza a anuência as revisões apresentadas e orienta as seguintes ações: (i) Realizar 
estudo genético para P.expansa e P.unifillis daqui a cinco anos; (ii) Adequar o esforço 
amostral e metodologia de captura conforme descrito no parecer; (iii) Continuar o 
estudo de telemetria em P.expansa  e (iv) Alterar o esforço amostral de sexagem de 
filhotes para o proposto no parecer. 

2.24 No âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável: 
 
a) Realizar seminário técnico aberto ao público da AID, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, com participação de especialistas em pesca, para 
discutir os resultados dos monitoramentos e debater os impactos decorrentes 
da fase construtiva e de operação da UHE Belo Monte; 
b) Iniciar, em até 60 (sessenta) dias, projeto de assistência técnica de pesca, 
por período mínimo de 3 (três) anos, no trecho que sofrer alterações pela 
formação do reservatório Xingu e do Trecho de Vazão Reduzida; e 
c) Desenvolver projeto de assistência técnica de pesca destinado aos 
pescadores e ribeirinhos moradores das Reservas Extrativistas Riozinho do 

a) ���� 
Atendida 

(PAR. 
02001.003924/2
01659/COHID) 

b) ���� 
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 

a) O seminário ocorreu entre os dias 17 e 18/02/16, com relatório enviado ao IBAMA 
em 05/04/16. 
b) Reuniões de planejamento junto às colônias de pesca têm sido realizadas desde 
03/03/16, com o objetivo de buscar estratégias para a continuidade do Projeto de Pesca 
Sustentável aplicável ao Reservatório do Xingu e ao TVR. Após reunião do Comitê da 
Pesca no âmbito do FASBM, em 26/01/2017, as proposições foram readequadas e, em 
23/03/2017, o Plano Estratégico para Implantação de Assistência Técnica ao Setor 
Pesqueiro da UHE Belo Monte (Plano de ATES) foi protocolado no IBAMA (CE 
0171/2017-DS). As ações em realização do Plano de ATES foram apresentadas ao 
IBAMA no 2º seminário de acompanhamento do atendimento às condicionantes 
ocorrido entre os dias 04 e 06/12/2017. O Parecer nº 140/2017-
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

Anfrísio e Iriri, na região da Terra do Meio. IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

 
c) Não atendida 
(pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

140/2017-
COHID/CGTEF

/DILIC) 

COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e o 12º RC, recomendou que a contagem 
dos três anos de assistência se inicie quando das ações efetivas, após a inauguração de 
estruturas, conclusão do planejamento da cooperativa e definições de escopo de 
projetos dos pescadores individuais. 
 
c) No Parecer nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e 12º RC, o 
órgão considera esta alínea da condicionante como "Não Atendida", o que segundo a 
NE não reflete os esforços que vêm sendo realizados. 
Em função desse posicionamento, a Norte Energia emitiu a CE 020/2018-SSAI, em 
25/01/2018, na qual reitera as argumentações apresentadas no bojo desta condicionante 
e solicita a reconsideração do órgão para o status de atendimento desta condicionante 
como "Em atendimento". 
Dando continuidade as discussões e considerando a agenda proposta de reunião com o 
IBAMA e ICMBio, foi realizado no dia 22/02/2018, reunião na sede do IBAMA, em 
Brasília/DF, tendo como encaminhamentos: 
1) Apresentar escopo de proposta da NESA para atendimento da condicionante “2.24”, 
alínea “c”, considerando os Planos de Manejo das RESEX e diretrizes da NT 04/2017 
DISAT/ICMBIo; 
2) Reunião em Altamira entre NESA e ICMBio (incluindo gestores das RESEX e 
demais envolvidos) para apresentação deste escopo de proposta; e 
3) Apresentação de escopo de proposta aos Conselhos Deliberativos das RESEX e 
discussão conjunta de agenda de trabalho para elaboração de proposta. 
Em decorrência desses encaminhamentos, a Norte Energia emitiu a CE 0186/2018-
SSAI, em 07/03/2018, apresentado a proposta preliminar de ações para atendimento, 
com ações de ATES aos moradores das RESEX rio Iriri, Riozinho do Anfrísio e rio 
Xingu. 
Em continuidade a essa ação, foi realizada a reunião com os gestores das RESEXs e 
demais órgãos envolvidos no dia 09/03/2017 em Altamira, onde foi deliberada a 
participação da Norte Energia na 15ª Reunião do Conselho Deliberativo das RESEX 
do Riozinho do Anfrísio, do Rio Iriri nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, onde 
foram apresentadas as propostas de ações. Além disso, conforme deliberado nessa 
reunião, foi emitido em 29/03/2018, a CE 0205/2018-SSAI, direcionada as 
Associações de Moradores das RESExs, trazendo os esclarecimentos sobre a emissão 
de resposta a carta das associações e encaminhando o quadro comparativo entre as 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

propostas das associações das Resex e da Norte Energia. 
2.25 No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: 
 
a) Apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Protocolo de Ação para 
as atividades de resgate e salvamento da ictiofauna para fase de operação do 
empreendimento, incluindo atividades a serem executadas em eventuais 
mortandades de peixes; 
b) Executar resgate de ictiofauna durante as atividades de comissionamento, 
nas paradas das Unidades Geradoras (programadas e emergenciais), e em 
outras atividades potencialmente impactantes à ictiofauna; 
c) Comunicar imediatamente aos órgãos competentes, incluindo a 
DILIC/IBAMA, quaisquer ocorrências de mortandade de peixes; 
d) Registrar, durante as atividades de resgate de ictiofauna, as medições dos 
seguintes parâmetros de qualidade de água: temperatura, oxigênio dissolvido e 
pH; 
e) No caso de resgate de espécies exóticas, os exemplares dessas espécies 
devem ser sacrificados, e não devolvidos ao corpo hídrico. 

a) ����  
Atendida  

(PAR. 
02001.003924/2
01659/COHID) 

b) a e) ����  
Em atendimento  

  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) Em 08/01/16 foi protocolado o “Protocolo de Ação para as Atividades de Resgate e 
Salvamento durante o Comissionamento e a Operação Comercial das Unidades 
Geradoras UHE Belo Monte, Sítios Belo Monte e Pimental e Trecho de Vazão 
Reduzida (TVR)”.  
b) Atendendo ao Ofício 02001.013561/2015-89 DILIC/IBAMA, os relatórios diários 
com as atividades de resgate de ictiofauna vêm sendo encaminhados ao Ibama desde 
21/12/15. Em acordo com o Ofício 02001.001396/2017-84 COHID/IBAMA, os 
relatórios passaram a ter periodicidade semanal, tendo sido o mais recente enviado em 
18/04/2018 por meio da CE 0228/2018-SSAI, referente ao período de 11/04/2018 a 
17/04/2018 
c), d) e e) Todas as ocorrências de mortandade de peixes, medições de qualidade da 
água e eventual resgate de espécies exóticas estão sendo registrados e reportados nos 
relatórios das atividades de resgate de ictiofauna, tendo sido os mais recentes enviados 
por meio CE 0228/2018-SSAI de 18/04/2018. 
Por meio da CE 0861/2017-SSI, datada de 01/11/2017, foi apresentada pela Norte 
Energia a Nota Técnica (NT) nº 
058_Adequação_PRSI_ICHTHYOLOGY_31.10.2017, solicitando a aprovação na 
adequação do Plano de Trabalho e metodologia, a fim de aprimorar a efetividade na 
obtenção dos resultados do Projeto. Segundo o Parecer do IBAMA nº 140/2017-
COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e 12º RC, esse material será objeto de 
análise específica pelo órgão. Em função de não ter ocorrido manifestação do órgão, 
essa solicitação foi reiterada por meio da CE 0145/2018-SSAI, datada de 20/02/2018 
Além disso, cabe ressaltar que os detalhamentos e informações que atestam o 
cumprimento desta condicionante constam no 13º RC do Projeto de Resgate e 
Salvamento da Ictiofauna. 

2.26 No âmbito do Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais: 
 
a) Prover assistência técnica pelo período mínimo de 3 (três) anos após o 
repasse dos pacotes tecnológicos; 
b) Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, proposta alternativa de ações de 
mitigação para o público que não aderir ao projeto. 

a) ����  
Em atendimento  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

a) No Seminário Técnico Anual com o órgão ambiental, no período de 04 a 06 de 
dezembro de 2017, foi discutido o encerramento do projeto e o reposicionamento de 
algumas ações no Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável. Para tanto, foi acordada a 
apresentação de uma Nota Técnica com a respectiva solicitação. Nesse período não 
foram apresentados novos andamentos relacionados a essa alínea. 
b) Em 22/12/15, foi protocolada Nota Técnica que propõe, em síntese, 
acompanhamento e discussão individualizada com os pescadores ornamentais para 
delineamento de estratégias específicas, e futuramente em ações para complementação 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

COHID/CGTEF
/DILIC) 

 

b) ����  
Atendida 

(pelo IBAMA 
no Parecer 

02001.003924/2
016-59/COHID) 

e/ou diversificação de renda, com monitoramento por três anos. Por meio do 
acompanhamento dos desembarques pesqueiros foi possível verificar que até o 
momento o setor da pesca ornamental não foi negativamente impactado, sendo que os 
pescadores continuam exercendo sua atividade normalmente. Este setor continuará 
sendo monitorado no âmbito das iniciativas de Assistência Técnica. O Ibama, em seu 
Parecer 02001.003924/2016-59/COHID, considera esta alínea “b” da condicionante 
2.26 como “atendida”. 

2.27 No âmbito do Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo de 
Transposição de Peixes: 

 
a) Iniciar a operação do Sistema de Transposição de Peixes – STP – antes do 
período de migração reprodutiva da ictiofauna 2015/2016;                                                                                                                                                     
b) Realizar avaliação de efetividade do STP, após os três primeiros ciclos 
hidrológicos, a partir dos dados de monitoramento oriundos dos Projetos de 
Monitoramento da Ictiofauna e de Implantação e Monitoramento de 
Mecanismo de Transposição de Peixes e encaminhar relatório ao IBAMA. 

a) ����  
Atendida 

(PAR. 
02001.003924/2
01659/COHID)  

b) ����  
Em atendimento 

  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) O início da operação do STP estava previsto para quando o Reservatório Xingu 
atingisse a cota 97,00 m, o que ocorreu em 01/02/16. O Ibama, em seu Parecer 
02001.003924/2016-59/COHID, considera esta alínea “a” da condicionante 2.27 como 
“atendida”. 
 
b) Os monitoramentos do STP iniciaram em fevereiro de 2016. No Seminário Técnico 
Anual, realizado com o órgão no período de 04 a 06 de dezembro de 2017, os detalhes 
a respeito do monitoramento do STP foram objeto de discussão, sendo acordada a 
emissão de uma Nota Técnica (NT) solicitando o encerramento do Projeto de 
Implantação e Monitoramento do Mecanismo para Transposição de Peixes, com a 
incorporação de metas e objetivos deste projeto às metas e aos objetivos do Projeto de 
Monitoramento da Ictiofauna.  
 
Cabe ressaltar, ainda, que os detalhamentos na execução do referido Projeto e, por 
consequência, o atendimento à continuidade desta alínea da condicionante, são objeto 
do 13º RC para o Projeto de Implantação e Monitoramento do Mecanismo para 
Transposição de Peixes. 

2.28 Com relação à reposição florestal: 
 
a) Encaminhar, em 90 dias, o projeto de reposição florestal, utilizando as 
informações constantes no Relatório Final de Supressão; 
b) Considerar as Áreas de Preservação Permanente do reservatório, para 
plantio de espécies florestais para fins de geração de crédito de reposição 

���� 
a) e b) 

Parcialmente 
atendida 

 (pela NE, no 

Em 22/02/16 a NE encaminhou a NT N° 015-PACUERA-SFB com o “Plano de 
Recomposição Florestal da APP no Entorno dos Reservatórios e de Reposição 
Florestal”.  
Em seu Parecer 02001.003924/2016-59/COHID, o Ibama considera esta alínea “a” da 
condicionante 2.28 como “parcialmente atendida”, tendo em vista que o documento 
supra apresentou o quantitativo de áreas suprimidas por ASV apenas para os 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

florestal. 21º RSAP e 
pelo IBAMA, 
no Parecer nº 

02001.003924
/2016-

59/COHID)) 

reservatórios, não tendo, segundo o órgão ambiental, considerado, para os cálculos, as 
supressões feitas para os canteiros de obras e outras intervenções de infraestrutura que 
fazem parte da obra.  
A nova versão do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP ainda está 
em elaboração e apresentará os quantitativos adequados. 

2.29 No âmbito do Programa de Desmatamento: 
 
a) Encaminhar o Relatório Final de Supressão após a finalização dos desmates 
autorizados para instalação do empreendimento; 
b) O quantitativo de área desmatada em APP deverá ser compensado com o 
plantio efetivo de espécies arbóreas em área equivalente, o qual poderá ser 
contabilizado para fins de cumprimento de reposição florestal. 

a) ����  
Atendida  

b) ����  
Em atendimento  

  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) Os quantitativos atualizados de área suprimida, apresentados no 13º RC, 
demonstram supressão total de 22.470,82 ha para o empreendimento, sendo 5.785,34 
ha para obras civis e infraestrutura, 5.133,97 ha no Reservatório Xingu e 11.551,51 ha 
no Reservatório Intermediário. 
O Relatório Final de Supressão para atendimento à determinação exarada no ofício do 
Ibama nº 151/2017-COHID/CGTEF/DILIC, de 28/09/2017 foi apresentado ao Ibama 
por meio do Relatório Técnico RT_SFB_Nº 062_PD -
_Relatório_consolidado_Supressão_Vegetal_04122017, encaminhado por meio da CE 
0929-2017-SSI (nº SEI 1310595) em 04/12/2017. 
 
b) O atendimento à alínea "b" está sendo realizado no âmbito das ações das 
condicionantes 2.18 e 2.28. 

2.30 No âmbito do Programa de Delineamento do Mercado Madeireiro: 
 
a) Destinar 100% do volume aproveitável das espécies protegidas na forma de 
produto florestal processado, por meio de doação ou utilização interna, 
devendo priorizar os usos que proporcionem melhor valor agregado; 
b) Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, planejamento que contemple a 
destinação de todas as classes de produtos florestais determinados no Plano 
Operacional de Supressão (tora, mourão, lenha e resíduos grossos) 
considerando as especificidades de cada categoria; e 
c) Otimizar a utilização interna dos produtos florestais oriundos da supressão 
para o uso nas obras de infraestrutura e montagem, bem como em outros 
programas ambientais do PBA que demandem qualquer tipo de consumo 
madeireiro. 

b) ����  
Atendida  

(NE – Capítulo 
3.0 do 9º RC) 

a) e c) ����  
Em atendimento  

  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 

a) e c) A evolução quantitativa dos diversos processos de aproveitamento de madeira 
em curso, que permitem o atendimento às alíneas "a" e "c", tem sido apresentada ao 
Ibama a cada relatório consolidado, sendo objeto de acompanhamento e avaliação 
constante do órgão ambiental. O registro de diversos procedimentos operacionais 
desses processos de destinação também tem sido objeto desses relatórios semestrais, 
tais como: atualizações do volume estocado (banco de dados), requerimentos de 
AUMPF de lenha e de toras e registros do uso interno dado à madeira. As tratativas 
realizadas com o órgão ambiental, no tocante a adequações necessárias nos 
procedimentos e sistemas de controle, também têm sido registradas a cada relatório 
semestral. 
 
b) Em 22/12/15 foi enviada ao IBAMA a NT_SFB_No049-Planejamento-Destinação-
Madeira_22122015 “Planejamento da Destinação dos Produtos Florestais Oriundos da 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

140/2017-
COHID/CGTEF

/DILIC) 
Supressão de Vegetação da UHE Belo Monte”. 

2.31 No âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: 
 
a) Observar os projetos executivos para todas as áreas contempladas no 
Programa; 
b) Priorizar o plantio de espécies arbóreas nativas, com sementes e mudas 
oriundas do resgate de flora e aquelas identificadas como ameaçadas de 
extinção ou espécies protegidas. 

Informativa 

 
 

2.32 Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar 
as seguintes orientações: 

 
a) MS/SVS - elaborar e encaminhar à SVS/MS, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
Plano de Ação de Malária Complementar a ser executado por mais 05 (cinco) 
anos. O PACM complementar deverá ser realizado em conformidade com o 
descrito na Portaria Interministerial n.º 60/2015 e Portaria SVS/MS nº 1/2014; 
b) IPHAN – dar continuidade à implantação do Programa de Resgate e 
Salvamento Arqueológico, observando prazos e orientações estabelecidas pelo 
do IPHAN; 
c) FUNAI – dar continuidade à implantação dos planos e programas 
integrantes do Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental (PBA-CI), 
observando as recomendações da Funai para complementação e adequação das 
medidas, bem como os prazos e orientações estabelecidas por aquela 
Fundação. 

a) ����  
Atendida  

b) e c) ����  
Em atendimento  

  
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

a) Em 23/03/2016 a NE enviou ao MS o PACM Complementar, revisado com base em 
parecer do órgão. O PACM está planejado para implantação por um período de 5 anos 
após a LO.  
Em resposta, o Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis encaminhou, 
em 19/07/2016, o Ofício nº 43 DEVIT/SVS/MS, aprovando o PACM e o início da sua 
execução. 
Por meio do Ofício nº 36/2017 GAB/DEVIT/SVS/MS, recebido em 20/07/2017, foi 
apresentada a avaliação do 11º RC, sendo destacado que o relatório demonstra que a 
execução do PACM inicial atingiu seus objetivos e as atividades do PACM 
complementar foram iniciadas como planejado, repassando ainda, orientações para 
emissão dos próximos relatórios. 
b) Em 18/12/2017 o IPHAN emitiu a Portaria nº 070/2017 com autorização de 
pesquisa arqueológica pela Scientia e a UFPA como instituição de apoio. Nesse 
período não foram apresentadas novas ações relacionadas a essa alínea. 
c) Com relação ao PBA-CI, todos os compromissos assumidos em Termos de 
Cooperação, determinações contidas nos Ofícios e recomendações da Informação 
Técnica 223/2015 da FUNAI, estão sendo controlados por meio de Planilha de 
Gerenciamento de Condicionantes de forma integrada, com prazos e responsáveis 
definidos. As ações estão em andamento por meio das contratações de serviços e 
readequações de ações já contratadas. Além disso, conforme informado à FUNAI, em 
25/04/2017, foi encaminhado, pela CE 303/2017-DS, com cópia para o IBAMA pela 
CE 304/2017-DS, o 8º RC de Andamento do PBA-CI e Atendimento de 
Condicionantes, bem como a planilha “Resumo Executivo de Atendimento as 
Condicionantes do Componente Indígena” atualizada até dezembro de 2016. Nesse 
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Quadro 3.0.b 
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015 

Condicionante LO 1317/2015 
Status NE e 

IBAMA* Observações 

período não foram apresentadas novas ações relacionadas a essa alínea. 
2.33 Dar apoio operacional à fiscalização para coibir ilícitos ambientais na 

área de influência do empreendimento, tais como desmatamento e 
exploração ilegal de madeira, tráfico de animais silvestres e pesca 
predatória. 

���� 
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

 

Realizada reunião para discussão desta e de outras condicionantes com a Diretoria de 
Licenciamento do IBAMA em 28/07/16, porém não houve encaminhamento 
específico. Em 18/12/2017, o IPHAN emitiu a Portaria nº 070/2017 com autorização 
de pesquisa arqueológica pela Scientia e a UFPA como instituição de apoio. 

2.34 Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no 
art. 36 da Lei 9.985/2000, a partir da deliberação do Comitê de 
Compensação Ambiental Federal. O Grau de Impacto do 
empreendimento é de 0,5%, e o valor da Compensação Ambiental foi 
estipulado em R$ 126.325.793,01 (cento e vinte e seis milhões, trezentos 
e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo). 

���� 
Em atendimento 
(pela NE, no 21º 

RSAP e pelo 
IBAMA, no 
Parecer nº 
140/2017-

COHID/CGTEF
/DILIC) 

Nesse período continuaram as tratativas e aproximação junto ao IDEFLOR. No 
entanto, permanece a pendência jurídica quanto à aplicação e destinação dos recursos 
da compensação ambiental para as UCs estaduais. 
 
Por meio do Ofício nº 489/2018/DCOMP/DILIC-IBAMA, datado de 04/04/2018, foi 
informado pelo órgão ambiental, que o ICMBio requereu a alteração da forma de 
aplicação da Compensação às unidades de conservação federais, as quais foram 
aprovadas pelo Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCAF), em sua 65ª 
Reunião, no dia 25/01/2018, especificando a alteração na aplicação dos recursos na EE 
Terra do Meio. O documento também solicita que a Norte Energia apresente 
informações atualizadas sobre os trâmites para celebração de Termo de Compromisso 
com o Órgão Gestor das unidades de conservação estaduais do Pará. 
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Como se observa acima, nesse período não ocorreram mudanças significativas na 
situação de atendimento as condicionantes. Assim como informado no relatório 
anterior, todas as condicionantes da LO já tiveram seu atendimento iniciado, estando em 
andamento, e duas são consideradas completamente atendidas, a 2.19 e a 2.21. As 
condicionantes 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 (alíneas a e c) e 2.20 (alínea b), foram consideradas 
atendidas pela Norte Energia, porém o IBAMA, por meio do Parecer nº 140/2017-
COHID/CGTEF/DILIC, ainda não considerou tais exigências plenamente atendidas. 
Agora com a emissão do 13º RC, que complementou as informações solicitadas, 
aguarda-se novamente a manifestação do órgão formalizando o atendimento dessas 
condicionantes.  
 
Informações sobre os encaminhamentos apontados por condicionante são apresentadas 
no Quadro 3.0.a do Anexo 3 e resumidos no Quadro 3.0.b acima. 
 
Situação de Multas e Autos de Infração 
 
Foi encaminhado documento com a atualização do status das multas e autos de infração 
recebidos pela NE, com situação até março de 2018. A tabela enviada mostra o 
acompanhamento da evolução dos Processos Administrativos instaurados em 
decorrência da emissão de Autos de Infração. Conforme já informado nos relatórios 
anteriores, ressalta-se que a tabela não informa a situação de outros tipos de processos, 
tais como: 
 
• Ação Civil Pública; 
• Ação Ordinária; 
• Cautela de Produção de Provas; 
• Ação Indenizatória; 
• Execução; 
• Procedimento Criminal; 
• Ação Cautelar Inominada; 
• Ação Popular. 
 
Em relação à situação apresentada no período anterior, foram instaurados 2 processos 
administrativos: 
 

− Processo Administrativo nº 1647/2017 instaurado em decorrência do Auto de 
Infração nº 240/2017 (SEMAT), por supostamente ter causado poluição em 
decorrência do lançamento de substâncias no Rio Xingu, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; e 
 

− Processo Administrativo nº 2618/2018 instaurado em decorrência do Auto de 
Infração nº 0012/2018 (SEMAT), por supostamente ter despejado esgoto "in 
natura" diretamente no Rio Xingu, causado por falha na operação de 
bombeamento. 
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4.0 
Andamento dos Programas do PBA 
 
Neste trimestre a análise dos programas, apresentada no item Requisitos do 
Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes das Licenças do 
Capítulo 7.0, foi feita utilizando as informações disponíveis no 21º RSAP, no 13º RC 
Complementar do IBAMA, naquelas coletadas nas reuniões com as equipes da NE 
(presenciais ou telefônicas) e nas inspeções de campo.  
 
A avaliação é feita por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico, 
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico. 
 
O Anexo 4 inclui o Registro Fotográfico dos trabalhos de campo relacionados aos 
Programas e Projetos do PBA. 
 
O andamento da implementação do PBA-CI no período é apresentado na sequência, na 
Seção 4.1, com fotos apresentadas no Anexo 9. 
 
4.1 
Andamento dos Programas do PBA-CI 
 
Após a reestruturação realizada ao longo de 2017 a Norte Energia reorganizou a 
condução das questões indígenas e indigenistas. Houve uma mudança conceitual que, 
dentre outras implicações concretas, culminou com a criação da Superintendência 
Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI), vinculada diretamente à presidência da 
Norte Energia. Nesta nova estrutura a Gerência de Assuntos Indígenas (GAI) está à 
frente da execução dos programas e projetos do Plano Básico Ambiental do 
Componente Indígena (PBA-CI), do atendimento das condicionantes1 e do 
cumprimento dos compromissos e acordos gerados no âmbito do Plano Emergencial e 
das mobilizações indígenas.  
 
Com base na análise da documentação institucional e nas manifestações dos 
profissionais e gestores entrevistados na GAI, é possível concluir que a atuação da GAI 
tem sido bem avaliada pelos indígenas e por representantes institucionais, incluindo 
FUNAI e MPF. Como já relatado, os indígenas estão percebendo um reposicionamento 
“pacificador” por parte da Norte Energia. Embora exista um cenário favorável ao 
desenvolvimento das atividades indigenistas, há desafios a serem superados com relação 
à ampliação das demandas, ao atendimento às famílias indígenas ribeirinhas, ao 
processo de revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI. Mesmo assim, é 
possível afirmar que a Norte Energia mantém seus compromissos institucionais e o 
controle sobre o andamento de suas ações indigenistas.  
 
A Gerência de Assuntos Indígenas 

                                                
1
 Atendimento às exigências expressas no Parecer 21 e Ofício 126, respectivamente condicionante 2.28 da 

LP nº342 de 01/02/2010, condicionantes 2.6 e 2.20 da LI nº795 de 01/06/2011 e ações necessárias 
contidas na Informação Técnica 223/2015/FUNAI que acompanha a LO.  



 

 

 

 

 

36 

 

 
A GAI está hierarquicamente conectada à diretoria da Norte Energia através da 
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI). Com isso a questão 
indígena passou a ocupar o núcleo estratégico das decisões da Norte Energia. A 
perspectiva dos atuais gestores sugere que, ao longo do tempo, a questão indígena 
deixará de ser considerada como um pesado passivo socioambiental para ser 
incorporada como parte da identidade do empreendimento. Como relatado 
anteriormente, a Gerência de Assuntos Indígenas é hierarquicamente equivalente às 
Gerências de Monitoramento e de Projetos Socioambientais. Como instâncias de apoio 
à Superintendência foram criados os Núcleos de Gestão Integrada e Sistemas e o Núcleo 
de Consultores Internos. O diagrama a seguir apresenta, esquematicamente, esta 
estrutura organizacional. 
 

 
 
No escritório da GAI o atendimento aos indígenas segue as rotinas já conhecidas e 
analisadas em relatórios anteriores. A equipe de atendimento foi mantida com três 
profissionais que já são conhecidos dos indígenas e são responsáveis por receber as 
primeiras demandas e encaminhar a solução com a participação dos gestores ou da 
gerência. Em média seguem sendo realizados 200 atendimentos por mês que, em sua 
maioria, tratam da manutenção de motores e equipamentos. Este é o principal tema de 
interesse dos indígenas desde 2015. Efetivamente, os equipamentos são muito úteis e 
valorizados, pois incluem itens como: veículos, voadeiras, motores (rabeta, popa e 
gerador), motosserras, dentre outros. Segundo o controle do atendimento da GAI já são 
mais de 1900 equipamentos doados aos indígenas. Vale comentar que o tema 
combustível, que já ocupou boa parte das comunicações e atendimentos, já não é mais o 
foco das atenções, pois as etapas do processo de distribuição de combustíveis já estão 
integradas nas rotinas dos indígenas.  Como analisado anteriormente, os dados dos 
atendimentos revelam um maior interesse nos programas do PBA-CI, especificamente, 
com relação aos Programas de Atividades Produtivas e Infraestrutura, afinal estes são 
programas com muitas atividades estruturantes e presença constante das equipes nas 
aldeias. Os dados do Programa de Comunicação Indígena (PCI) se somam aos dados do 
atendimento na GAI e seguem mostrando que os indígenas das etnias Araweté e os 
Xikrin são os grupos que mais apresentam demandas para a Norte Energia. Entre 
fevereiro e abril/2018 os Araweté fizeram 318 comunicações e os Xikrin 119, números 
praticamente iguais ao trimestre anterior. Para a presente análise sobre a relacionamento 
com a GAI importa enfatizar que os registros das comunicações e atendimentos indicam 
que os indígenas já dominam consistentemente as rotinas e os temas a serem discutidos 
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com a Norte Energia, demonstrando certa estabilização das demandas e uma tendência 
de ampliação do interesse nos programas e projetos do PBA-CI. 
  
Acompanhamento do PBA-CI  
  
Todos os programas e projetos do PBA-CI seguem sendo executados pela equipe da 
GAI e por empresas que foram contratadas para atender as demandas e responder às 
indicações dos próprios indígenas. Os contratos com estas executoras estão em fase de 
encerramento. As informações para a avaliação dos resultados alcançados nestes dois 
primeiros anos após a emissão da LO estão sendo organizadas, primeiramente, pelos 
próprios gestores de cada programa, que estão, sobretudo, atentos à perspectiva dos 
indígenas, da FUNAI e das outras instituições intervenientes. A avaliação 
pormenorizada dos resultados das ações do PBA-CI será realizada no âmbito da revisão 
da matriz de impacto e dos programas e projetos do PBA-CI, como recomendou a 
FUNAI por ocasião da emissão da LO.  A revisão do PBA-CI também levará em 
consideração a projeção de ações de longa duração que acompanharão o período da 
concessão como obriga o Termo de Cooperação 317/2015 firmado entre FUNAI e Norte 
Energia.  
 
O Plano de Gestão se mantém na atual estrutura sendo executado pela Gerência de 
Assuntos Indígenas, com a atuação direta da antropóloga gerente e apoio de uma 
profissional com experiência em gestão de projetos e suporte da empresa contratada 
para o apoio técnico das reuniões, registros e atividades de gerenciamento. Além de 
acompanhar a execução dos compromissos do PBA-CI, o Plano de Gestão está 
envolvido com as discussões sobre a análise de efetividade do PBA-CI, revisão da 
matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI.  
 
Por meio do Plano de Gestão a Norte Energia assumiu uma nova estratégia para o 
relacionamento com os indígenas, que envolve a atuação direta da gerência nas 
atividades e discussões nas aldeias. Neste sentido, a gerente da GAI tem visitado as 
aldeias, acompanhada de gestores dos programas do PBA-CI e de técnicos da FUNAI 
com o objetivo de acompanhar a entrega de equipamentos e discutir com as lideranças 
indígenas sobre as pendências junto às comunidades. Com isso, a gestão do PBA-CI 
tem sido alimentada com informações e impressões de primeira mão, qualificando as 
ações desenvolvidas bem como o relacionamento entre gestores e indígenas.  
 
Além das visitas nas aldeias com os técnicos da FUNAI local, a gerente de assuntos 
indígenas tem realizado reuniões com coordenadores da FUNAI Brasília, 
especificamente com os responsáveis pela Coordenação de Licenciamento e 
Coordenação de Monitoramento Territorial (entre janeiro e março de 2018 foram 
realizadas 04 reuniões na CGLic e 02 na CGMT). Nestas reuniões foram discutidos 
temas centrais da atuação da Norte Energia, tais como: Revisão do PBA-CI; indígenas 
ribeirinhos; aldeia novas; proteção territorial; renda indígena; regularização fundiária; 
atividades produtivas, dentre outros.  
 
O Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) segue apresentando resultados 
expressivos, como confirmam o registro das comunicações e atendimentos. No processo 
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de reestruturação da GAI foi contratada uma gestora específica para este programa, com 
formação em biologia e experiência em gestão socioambiental de bacias hidrográficas. 
Após o mapeamento das 28 associações já estruturadas com a participação do PFI, a 
gestão deste programa segue apoiando as associações (consultorias contábil, jurídica e 
técnica) e acompanhando a execução dos projetos em desenvolvimento, com especial 
atenção à finalização dos Planos de Vida. Os Planos de Vida são documentos 
elaborados no escopo do PGTI que apresentam o resultado de discussões estratégicas 
com os indígenas. As Figuras 4.1.a a 4.1.f, a seguir, apresentam a capa e o sumário de 
seis planos, oferecendo, assim, uma ideia da importância destes documentos.  De fato, 
cada documento foi construído junto às comunidades e registram suas preocupações, 
suas formas de ver as condições atuais (diagnósticos participativos) e seus projetos para 
o futuro. São documentos estratégicos que deverão ser apropriados como parâmetros 
tanto para a atuação das instituições quando da própria Norte Energia.  
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Figura 4.1.a 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Arara 
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Figura 4.1.b 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Trincheira Bacajá 
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Figura 4.1.c 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Kuruaya 
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Figura 4.1.d 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Apyterewa 
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Figura 4.1.e 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Kararaô 
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Figura 4.1.f 
Capa e Sumário do Plano de Vida da Terra Indígena Cachoeira Seca 

 

  
 
 
O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) está diretamente ligado aos 
Planos de Vida, especialmente através das discussões sobre a elaboração dos Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). Para a condução deste programa a GAI 
contratou uma colaboradora com formação em Ciências Sociais e mestrado em 
Sustentabilidade junto a Povos Indígenas e Tradicionais (UnB). Entre os anos de 2014 e 
2015 esta gestora atuou junto às comunidades indígenas da região através das 
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executoras do PBA-CI. Portanto, ela está familiarizada com os objetivos e desafios 
concretos deste programa. Como já analisado, este é um programa complexo, que 
dialoga com o PNGATI (Plano Nacional de Gestão Ambiental das Terras Indígenas), 
envolvendo a execução de três projetos: Planejamento Territorial e Apoio à Gestão 
Socioambiental Compartilhada; Monitoramento Territorial; e Conservação Territorial.  
 
O Planejamento Territorial e Apoio à Gestão Socioambiental Compartilhada está 
diretamente relacionado à elaboração dos PGTA e Planos de Vida e envolve, portanto, 
estreita interface com o PFI. Como informado anteriormente, estes documentos já estão 
elaborados e já foram validados em reuniões junto às comunidades com a participação 
das executoras, dos gestores da GAI e de técnicos da FUNAI Altamira (Fotos 01 a 03 
do Registro Fotográfico do Anexo 9).  

    
O projeto de Monitoramento está direcionado para o monitoramento de caça, pesca, 
focos de calor e fitofisionomias e envolvem a participação direta dos indígenas. Como 
informado nos relatórios anteriores, no caso do monitoramento de fauna os indígenas 
periodicamente preenchem fichas com informações sobre as espécies, local, período de 
ocorrência, medidas e peso. Na Volta Grande são realizadas campanhas mensais de 
monitoramento. No rio Bacajá são campanhas quinzenais. Nas outras regiões os 
monitoramentos seguem os ciclos hidrológicos. No caso dos focos de calor os 
monitoramentos têm sido realizados a partir de imagens do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). Em março a maioria dos focos de calor identificados esteve 
localizada fora das terras indígenas. Como demonstra a figura a seguir houve apenas 
uma ocorrência, na fronteira entre as terras indígenas Arara e Cachoeira Seca. 
 
Figura 4.1.g 
Resultado do Monitoramento de Focos de Calor 

 
Fonte: apresentação PGTI. Maio/2018. 
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Com relação ao projeto de Conservação Territorial, a gestora do PGTI destacou a 
evolução das ações de manejo das áreas restauradas com a implantação de viveiros e o 
fortalecimento de parcerias com o Ideflor-Bio (Instituto de Desenvolvimento Florestal e 
da Biodiversidade do Estado do Pará). Como analisado no relatório anterior, a nova 
gestora do PGTI apresentou um quadro positivo de ações realizadas e dos resultados 
alcançados com relação aos objetivos do programa. Destaque-se o envolvimento dos 
indígenas nas ações de monitoramento e conservação e, principalmente, na produção 
dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental e Planos de Vida (Fotos 04 a 06). 
   
Além dos projetos do PGTI, a Norte Energia desenvolve desde 2011, no âmbito das 
condicionantes do licenciamento, o Plano de Proteção Territorial do Médio Xingu 
(PPTMX)2. Em novembro de 2015, no contexto da emissão da LO, a proteção territorial 
tornou-se objeto do Termo de Cooperação 316, assinado pelos presidentes da FUNAI e 
da Norte Energia. Segundo este Termo, as obrigações da Norte Energia incluem a 
instalação do Centro de Monitoramento Remoto; a contratação de 81 profissionais; a 
construção e equipagem de 11 Unidades de Proteção Territorial (oito UPTs já estão 
construídas); a estruturação da Coordenadoria Regional da Funai (incluindo a 
construção da Sede administrativa, aquisição de veículos, embarcações e radiofonia); e 
a aviventação dos limites das terras indígenas. Com a reestruturação da GAI um gestor 
específico foi designado para acompanhar as ações PPTMX.  
 
Um ponto ainda em discussão e que apresenta, por hora, posicionamentos contrários, 
diz respeito à incorporação dos indígenas como contratados para trabalhar nas Unidades 
de Proteção Territorial. Neste sentido, os indígenas da Terra Indígena Arara, através de 
sua associação, obtiveram financiamento do PDRS para a realização de formação como 
“Guarda-Parque”. O objetivo dos indígenas é que eles sejam contratados pelo PPTMX. 
Apesar desta capacitação programada e das pressões que os indígenas exercem sobre a 
GAI para serem contratados nas atividades de proteção territorial, não existe uma 
decisão institucional sobre a contratação. Como relatado anteriormente, a FUNAI já 
manifestou, ainda de modo informal, que este tipo de contratação não é bem avaliado, 
haja vista que em outros processos os indígenas assumiram posições e posteriormente as 
abandonaram, enfraquecendo as ações de proteção territorial. Conforme identificado 
pelo gestor do PPTMX na GAI, a contratação de lideranças indígenas pode ser 
problemática, pois, em teoria, as lideranças quando contratadas deixam de exercer 
posição de autoridade para serem subordinadas a uma hierarquia funcional. Esta 
mudança de papel social pode não ser bem compreendida e causar desajustes no 
funcionamento das ações de proteção territorial. Este é um tema complexo que, de fato, 
opõe os interesses do público alvo e do órgão licenciador. Entretanto, do ponto de vista 
da presente análise de conformidade, a demanda dos indígenas deve ser levada em 
consideração e atendida – como preconiza o parágrafo 2º do Padrão de Desempenho 07 
(IFC, 2012) o empreendimento deve criar oportunidades de participação em atividades 

                                                
2 Condicionante da LP Parecer 21, Ação 2 (Elaborar e iniciar a execução de Plano de Fiscalização e 
Vigilância Emergencial para todas as terras indígenas, em conjunto com a FUNAI, comunidades 
indígenas e outros órgãos, contemplando inclusive áreas de maior incidência de garimpo no leito do rio 
Xingu (no trecho da Vazão Reduzida), logo após assinatura do contrato de concessão do AHE) 
condicionante da LI, Ofício 126,  Ação 4 (Implantação do Plano de Proteção das TIs). 
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relacionadas ao projeto que preencham suas aspirações de desenvolvimento econômico 
e social.  
 
Com relação à construção da sede da FUNAI, outro compromisso do Termo de 
Cooperação 316, a obra está em fase de acabamento e deverá ser entregue formalmente 
à FUNAI no mês de junho (Fotos 07 a 10). Os equipamentos e os móveis já foram 
adquiridos e estão sendo instalados gradativamente. O projeto seguiu as definições da 
própria FUNAI e inclui além das salas administração e atendimento, espaços para 
equipamentos, estacionamento e auditório. Esta nova sede da FUNAI está localizada na 
frente da Casa do Índio e nas proximidades do DSEI e da orla do rio Xingu em um dos 
principais acessos à cidade de Altamira.  

  
O Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) segue apresentando resultados 
importantes m relação aos três projetos: (1) Projeto de Estabelecimento de Política de 
Educação Escolar Indígena para a Região do Médio Xingu; (2) Projeto de Estruturação 
das Escolas Indígenas; e (3) Projeto de formação de professores indígenas e elaboração 
de materiais didáticos. 
 
Sobre o projeto de estabelecimento da Política de Educação Escolar Indígena a GAI 
mantém o apoio ao GT interinstitucional (FUNAI, SEMED, SEDUC, IFPA, UFPA, 
UEPA, Executoras e Norte Energia) e a COPIMEX (Comissão de Professores Indígenas 
do Médio Xingu). Dentre as ações realizadas a gestora do PEEI destacou as reuniões de 
avaliação da 3ª Reunião do Território Etno-Educacional do Médio Xingu (TTEMX), a 
formulação de proposta de criação do curso de Licenciatura Intercultural na UEPA e as 
discussões sobre os projetos políticos pedagógicos (PPPs). Em resposta a demanda dos 
grupos Assurini e Araweté foi realizada uma oficina dedicada ao planejamento de ações 
pedagógicas para classes multi-seriadas.    
 
As ações de intercâmbio, sempre muito valorizadas e apreciadas pelos indígenas, 
seguem sendo realizadas. Em março, indígenas das etnias Assurini, Xikrin, Arara, 
Xipaia e Kuruaya visitaram os projetos educionais da UNEMAT (Mato Grosso). Os 
Araweté e Parakanã visitaram os projetos de educação indígena desenvolvidos pela 
UFRR em Roraima (Foto 11). 
 
Com relação ao Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas, a gestora do PEEI 
informou sobre a conclusão das obras na escola da aldeia Koatinemo e três escolas na 
Terra Indígena Trincheira Bacajá.  Deste modo, do total de 34 escolas a serem 
construídas, 16 já foram concluídas (Foto 12). Como as demais escolas, estas foram 
entregues com todos os equipamentos definidos pelas Secretarias de Educação, 
incluindo itens como: carteiras escolares, mesas, cadeiras, quadro branco, quadro 
magnético, ventilador, armários, fogão, freezer, geladeira, alojamento para professores, 
computadores, bancada para informática, dentre outros.  
 
As elaboração e distribuição de materiais didáticos seguem sendo realizadas no escopo 
do Projeto de formação de professores indígenas e elaboração de materiais didáticos 
(Foto 13). Em janeiro foram distribuídos materiais didáticos na Terra Indígena Arara da 
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Volta Grande. Em fevereiro foram concluídos o Glossário Bilíngue e o Dicionário de 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza das etnias Araweté e Assurini.  

 
O Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI) segue sendo em parte executado 
pela Norte Energia e em parte pelas empresas contratadas e indicadas pelos indígenas. A 
gestora do programa acompanha diretamente os projetos de Incentivo à reestruturação 
física, Fortalecimento das práticas tradicionais de saúde e Educação em saúde indígena. 
Dentre as ações em andamento destaca-se que até fevereiro de 2018 já foram 
construídas, equipadas e entregues 22 Unidades Básicas de Saúde, todas localizadas nas 
aldeias da região. Segundo a gestora do PISI, estima-se que até junho outras quatro 
UBS sejam entregues, totalizando 26 UBS. As outras 08 UBS que constam dos 
compromissos da Norte Energia estão em andamento sob a responsabilidade do 
Programa de Infraestrutura.  
 
Com relação às atividades do projeto de Fortalecimento das práticas tradicionais de 
saúde, foram realizadas até o momento, o Encontro de cuidadores indígenas com 
técnicos do DSEI (junho/agosto 2017), os seminários de medicina tradicional (agosto 
2017, maio 2018), o projeto de reestruturação da farmácia verde e a elaboração dos 
protocolos de conduta dos profissionais de saúde (agosto/dezembro 2017) - Fotos 14 e 
15. Todas estas atividades já foram realizadas junto a todas as etnias. Conforme destaca 
a gestora do PISI, os resultados destas atividades são visíveis na qualificação dos 
atendimentos. Um caso relatado pela gestora é ilustrativo: trata-se de um curador 
indígena que foi autorizado a acompanhar a internação de um doente, aplicando seus 
conhecimentos e contribuindo para a cura do enfermo. Como destaca a gestora, que é 
profissional de saúde com anos de atuação na região de Altamira, esta foi a primeira vez 
que um curador indígena foi aceito em um ambiente hospitalar. Para essa profissional, 
os resultados do PISI são importantes e promissores, pois apontam para uma melhora 
qualitativa na saúde indígena na região.  
 
O Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI), como os 
demais programas vem sendo executado por empresas contratadas indicadas pelos 
indígenas. A gerente da GAI ainda está em busca de um gestor específico para este 
programa, mesmo assim, as atividades previstas no PBA-CI foram executadas. Como 
no programa de educação, os intercâmbios foram muito bem avaliados pelos indígenas. 
Nos últimos meses o PPCMI se dedicou a avaliar as atividades realizadas em 2017 e à 
realização da segunda etapa do curso de formação de videoastas. Para a continuidade do 
programa as ações deverão ser aproximadas do Programa de Fortalecimento 
Institucional, que poderá contribuir através das associações indígenas. Ainda não há 
informações conclusivas sobre o projeto de Reestruturação do Museu de Altamira.  
 
O Programa de Atividades Produtivas (PAP) segue sendo desenvolvido pela própria 
Gerência de Assuntos Indígenas e por uma empresa contratada indicada pelos indígenas, 
sendo que a GAI atua diretamente em 06 aldeias e a empresa contratada em 48 aldeias. 
Apesar das discussões sobre a natureza das atividades produtivas junto às comunidades 
indígenas, sua sustentabilidade, bem como, a viabilidade de sua comercialização, o PAP 
está presente em todas as aldeias. Atualmente a equipe é formada por seis técnicos, dois 
analistas e um coordenador que atua como mediador junto à Superintendência 
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Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI). Estão previstas novas contratações de 
técnicos e analistas.  
 
Em seus primeiros meses de atuação a nova gestora do PAP já se reuniu com as 
lideranças indígenas e já realizou visitas nas aldeias para conhecer os projetos em 
desenvolvimento e acompanhar a entrega de equipamentos recentemente realizada pela 
GAI. Com parte de seus levantamentos iniciais esta gestora apresentou um resumo das 
ações e dos resultados já alcançados. Estes dados complementam as informações de 
relatórios anteriores e demonstram a importância e magnitude deste programa para os 
indígenas da região.  
 

• 876 famílias indígenas atendidas 
• 276 roças 
• 264,1 hectares cultivados 
• 76 visitas técnicas (janeiro – abril/2018) 
• 36,5 tons castanha comercializada 
• 193 tons castanha coletada 

 
Equipamentos doados ou adquiridos para doação 
 

• 118 motocicletas  
• 42 camionetes pequenas  
• 21 camionetes 4x4 
• 11 caminhões F4000 
• 536 embarcações  
• 36 tratores 

 
Estes dados quantitativos são ainda mais expressivos quando considerados ao lado das 
informações sobre as ações já desenvolvidas desde 2013, que incluem, dentre outros, a 
doação e manutenção de equipamentos, implementos e insumos, a construção de 
galinheiros e currais, a construção de 34 casas de farinhas, o apoio ao manejo de cacau, 
urucum e açaí, a implantação de tanques-rede e o apoio com logística e combustível 
para escoamento da produção. 
  
Após cinco anos de implantação, envolvendo diversos executores e muitas discussões, o 
PAP segue sendo um dos programas de maior interesse dos indígenas. A natureza das 
atividades a serem desenvolvidas por este programa ainda é objeto de discussão entre 
técnicos, indígenas e instituições. Através da gestora contratada recentemente, o PAP 
está fortalecendo sua equipe, buscando qualificar suas ações visando construir uma 
identidade mais positiva junto aos indígenas no contexto da revisão do PBA-CI. 
Efetivamente, a revisão dos programas e projetos do PBA-CI exige a avaliação dos 
resultados positivos e negativos alcançados, bem como, a discussão sobre a 
identificação de cada etnia ou aldeia com um determinado conjunto de atividades 
produtivas.  
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O Programa de Supervisão Ambiental (PSA) é desenvolvido diretamente pela Norte 
Energia, através de um gestor específico que atua no Programa desde sua implantação. 
O PSA tem por objetivo o repasse das informações sobre o PBA Geral para os indígenas 
da Volta Grande e Bacajá, bem como a qualificação da participação dos indígenas nos 
programas de monitoramento do PBA Geral e PBA-CI. Diariamente os indígenas são 
informados sobre os dados da vazão na Volta Grande (Fotos 16 e 17). Periodicamente 
eles participam das campanhas de monitoramento, que incluem informações sobre a 
qualidade da água e da ictiofauna. Nestes casos, eles acompanham os técnicos do PBA 
Geral em todas as suas campanhas nos sítios e pontos amostrais.  
 
As ações do Programa de Infraestrutura (PIE) seguem em andamento sob a 
responsabilidade direta da Gerência de Assuntos Indígenas. No novo organograma da 
GAI o arquiteto contratado em 2017 ocupa a posição de coordenador da infraestrutura, 
sendo o gestor direto de 07 técnicos e analistas que acompanham as obras e contratos 
nas 34 aldeias. Como já relatado, este programa conduz ações de grande proporção que 
atendem aos projetos do PBA-CI e às exigências das condicionantes do licenciamento e 
dos acordos com os indígenas. Os contratos com as empreiteiras para a continuidade das 
obras seguem sendo revisados e as demandas por obras nas aldeias estão sendo 
redimensionadas com a participação direta do atual gestor PIE. É relevante mencionar 
que o atual gestor do PIE atuou na FUNAI durante o período do licenciamento do 
empreendimento, quando visitou as obras nas aldeias. Esta conexão com o órgão 
indigenista favorece o diálogo com as lideranças indígenas, que, efetivamente, 
demonstram profundo interesse pela realização de obras de infraestrutura em suas 
aldeias. De acordo com o gestor do PIE, a GAI está planejando as etapas para o 
atendimento às novas demandas dos indígenas. Demandas estas que se somam às obras 
já realizadas e em andamento, como sintetizado no quadro a seguir. 
  

Descrição da Obra Previsto Concluídas 
Construção de casas de farinha 39 38 
Construção de moradias  724 567 
Módulos sanitários 724 26 
Construção Unidade de Proteção Territorial (UPT) 11 08 
Construção de prédio escolar 34 12 
Construção de unidades básicas de saúde 34 17 
Construção/ampliação de estradas 518 km 453 km 
Abertura de Pista de Pouso 21km 13km 
Sistema de abastecimento de água  34 29 

  
 
O Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira (PRR), 
formalmente concluído no contexto da emissão da LO, será reimplantado, como parte 
integrante da nova organização do indigenismo na Norte Energia. Dentre as atribuições 
do PRR estará o acompanhamento das demandas das associações e famílias indígenas 
citadinas e ribeirinhas. Ainda não houve a contratação de profissional para assumir a 
posição de gestor deste programa. Desde o segundo semestre de 2017 os temas relativos 
aos citadinos e ribeirinhos têm sido tratados diretamente pela gerente da GAI. Com a 
reestruturação do PRR a GAI qualificará o acompanhamento do processo de 
implantação do Reassentamento Urbano Coletivo Pedral. As obras do RUC Pedral estão 
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avançadas e as discussões sobre as formas de ocupação seguem sendo desenvolvidas no 
âmbito das reuniões do GT Pedral, composto por indígenas, membros da FUNAI, 
Ministério Público, Prefeitura, Defensoria Pública da União, GAI e Norte Energia 
(Fotos 17 a 21). É importante destacar que para os indígenas a implantação do Pedral 
representa uma conquista, pois durante o processo de licenciamento a demanda do 
“bairro indígena” foi levantada em diferentes contextos. Ademais, este RUC está 
localizado nas margens do rio Xingu, permitindo o acesso direto das famílias indígenas. 
Como já relatado, no RUC Pedral serão construídas as sedes das associações indígenas, 
além de escolas, atracadouro e praças. As imagens a seguir demonstram que as obras no 
RUC Pedral estão bastante avançadas.  

    
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), parte das condicionantes da LP, e o 
Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI) foram integrados à nova 
Superintendência de Comunicação e Imprensa. Esta nova superintendência atende a 
todas as tarefas de comunicação da Norte Energia. A integração da comunicação é parte 
da estratégia de reposicionamento da imagem da Norte Energia no cenário local, 
regional e nacional. O PCI mantém comunicação diária com os indígenas, operando 55 
equipamentos de rádio instalados em todas as aldeias, nas comunidades ribeirinhas e em 
associações e instituições em Altamira. O PCNI  é responsável pela capacitação, 
controle e monitoramento dos trabalhadores que atuam nas aldeias. Desde 2014 já 
foram capacitados mais de 2500 trabalhadores. A grande maioria destes trabalhadores 
capacitados atuou nas empresas que executam obras no interior das aldeias.  
 
Como os demais programas, desde a implantação o PCI e PCNI foram desenvolvidos 
por empresas contratadas – entre 2010 e 2016 sob a responsabilidade da empresa 
BIOLAW e entre 2016 e o início de 2018 com a empresa VERTHIC. Apesar das 
mudanças contratuais, e da insegurança com relação a continuidade dos trabalhos, a 
equipe que diariamente executa o PCI e o PCNI sempre foi mantida, pois ao longo 
destes anos de atuação esta equipe desenvolveu um ambiente de confiança com os 
indígenas. De fato, mesmo nos contextos de crise, com as ocupações e invasões na GAI, 
o escritório do PCI e PCNI nunca foi ocupado e a equipe nunca foi hostilizada pelos 
indígenas. Ademais, como analisado em relatórios anteriores, estes programas foram 
apropriados pelos indígenas que reconhecem sua utilidade e fazem uso culturalmente 
específico dos equipamentos e das rotinas criadas desde o início do empreendimento. 
Com o encerramento do contrato com a VERTHIC e com a contratação de nova 
empresa para executar os programas pelos próximos dois anos, a equipe mais uma vez 
está insegura com relação a sua continuidade. A fragilização deste programa e a 
insegurança da equipe devem ser evitados, pois o PCI e PCNI são programas estáveis e 
constituem um fator de confiança fundamental entre a Norte Energia e as lideranças 
indígenas.    
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5.0 
Sistema de Gestão 
 
O Sistema de Gestão Ambiental, de Saúde e Segurança do Trabalho da Norte Energia, 
bem como o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do CCBM, estão em processo de 
implementação contínua.  
 
A atualização do andamento da implementação dos Sistemas de Gestão da NE e do SGI 
do CCBM foi feita considerando, como data de corte documental, o período de janeiro a 
março de 2018, utilizando informações do 21º RSAP. Também foram utilizadas as 
informações obtidas durante os trabalhos de campo realizados entre os dias 22 e 24 de 
maio de 2018.  
 
5.1 
Sistema de Gestão da NE 
 
A NE possui atualmente sistemáticas diferentes para tratar as questões de meio 
ambiente, e de saúde e segurança do trabalho aplicáveis ao projeto. O Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA), que incorporava apenas as questões ambientais, desde o último 
trimestre passou a integrar as questões de SST, e passa a ser trata tratado como Sistema 
de Gestão Integrado. Contudo o andamento de suas ações ainda é discutido 
separadamente neste relatório, sendo os temas ambientais discutidos na Seção 5.1.1, 
enquanto as ferramentas de gestão / controles de saúde e segurança do trabalho são 
discutidas na Seção 5.1.2 desse relatório.  
 
5.1.1 
Sistema de Gestão Integrado -Temas Ambientais 
 
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em maio de 2018, 
foram apresentados alguns avanços nas questões ambientais do SGI.  
 
Reporta-se neste período o maior engajamento no processo de implantação do SGI pela 
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas. Conforme previsto no 
período anterior, estava prevista a participação desta superintendência, a qual em 
reuniões demonstrou maior participação e liderança no processo de implantação do 
sistema. Destaca-se a contratação de mais um integrante da equipe da Superintendia 
Socioambiental e Assuntos Indígenas, que corresponde a um coordenador que será 
responsável pelas questões ambientais do SGI e que estará integrado ao coordenador de 
SST, já responsável pelas questões de SST do SGI, no que corresponde a preparação 
conjunta e paralela dos procedimentos e instruções do sistema.  
 
No período foram avaliadas 4 empresas de consultoria, candidatas a apoiar a NE no 
processo de implantação. Para isso, foi elaborado um termo de referência e realizadas 
entrevistas, esclarecimento de eventuais dúvidas e avaliação das propostas. 
 
O organograma estabelecido vem sendo mantido, com a integração das partes 
envolvidas.  
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Nesta missão mais uma vez o CSI reforçou a necessidade de engajamento das demais 
empresas envolvidas na operação do empreendimento, especialmente a Eletronorte, uma 
vez que é a responsável pelas atividades operacionais de geração, e que já atua na UHE. 
 
No período havia sido proposta a criação de um Comitê do SGI ou Reuniões de 
Trabalho. Segundo a NE, esta ação não foi ainda iniciada.  
 
Assim reitera-se que, em meio a diversidade e o número de atores envolvidos no 
processo de implantação, seja estabelecido o Comitê do SGI ou Reuniões de Trabalho 
com periodicidade minimamente mensal, envolvendo as diferentes áreas da NE e da 
Eletronorte. Nestas reuniões deverá ser discutido o andamento do SGI, incluindo a 
elaboração, aprovação e aplicação de procedimentos, cronograma, atendimento a não 
conformidades, dificuldades no atendimento, entre outros assuntos de interesse. O foco 
das reuniões poderá mudar a medida da evolução do processo de implantação do 
sistema.  
 
As ações de implantação deverão ser desdobradas nas diversas gerências envolvidas, 
que deverão demostrar os resultados mensais de avanço na implantação do sistema nas 
suas áreas. 
 
5.1.1.1 
Desempenho Ambiental na Operação 
 
A NE, por meio da empresa BIOCEV, realiza a supervisão ambiental das atividades de 
operação da Eletronorte na Casa de Força de Pimental e Belo Monte.  
 
Conforme reportado anteriormente, as atividades de supervisão foram iniciadas em 
outubro de 2017, e contam com inspeções de rotina nas atividades que envolvem 
aspectos ambientais mais significativos, como geração de efluentes e resíduos. A 
supervisão segue a mesma metodologia utilizada na supervisão das obras ainda em 
curso. 
 
Durante a Missão foi reportado que no período houve um significativo avanço no 
atendimento às recomendações (Registros de Desvios - RD’s), que haviam sido 
emitidos, e que de 28 desvios registrados até o final de março desse ano, apenas 9 
restavam ser atendidos no final de maio. A NE reporta mudança de postura significativa 
da Eletronorte no atendimento às suas recomendações, fruto principalmente da mudança 
da gerencia ambiental, responsável pelas atividades operacionais em Belo Monte. 
 
Durante a Missão o CSI também pode constatar a mudança de postura da empresa 
designada pela Eletronorte (Empresa Scovan) na condução das questões ambientais na 
operação das unidades Belo Monte e Pimental, sendo registrado total empenho e 
transparência da equipe na disponibilização de informações e apresentação de 
evidências.  
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A empresa Scovan tem mantido 3 profissionais alocados diretamente no projeto, é 
responsável principalmente pela gestão de resíduos, pelo tratamento da água de 
abastecimento, pelo tratamento de efluentes gerado nas áreas operacionais, e pelo 
atendimento a emergências ambientais. Ressalta-se que para a gestão da ETA e da ETE 
a Eletronorte contratou a empresa Hidrosan, que dispõe dois profissionais exclusivos.  
 
Conforme reportado no período anterior, na unidade Pimental os resíduos gerados são 
destinados pela própria Eletronorte. Atualmente o destino é o próprio CCBM. Em Belo 
Monte, a destinação ainda é compartilhada com a NE, uma vez que na área ocorrem 
obras e atividades de montagem eletromecânica, e as estruturas podem ainda ser 
compartilhadas. Essa situação deverá ocorrer enquanto as obras na unidade Belo Monte 
perdurarem.  
 
O resíduo perigoso (óleo inservível) foi destinado pela Eletronorte, encaminhado para 
empresa Lwart Lubrificantes, que é autorizada para dar destinação adequada. Destaca-se 
que por ocasião da inspeção foram apresentados pela Eletronorte/Scovam todos os 
manifestos de resíduos.  
 
Os procedimentos de monitoramento e gestão, que estão sendo adotados pela 
Eletronorte, ainda são: 
  
• Procedimento Operacional Coleta e Preservação de Amostras; 
• Procedimento Operacional da Estação de Tratamento de Água Usina Pimental; 
• Procedimento de Gerenciamento de Resíduos das Atividades de Operação e 

Manutenção da UHE Belo Monte e UHE Pimental; 
• Plano de Amostragem; e 
• Procedimento para atendimento a pequenos derrames e vazamentos de produtos 

químicos da UHE Belo Monte e UHE Pimental. 
 
Os demais documentos do SGI relacionados à operação da UHE, assim que concluídos 
deverão ser compartilhados, discutidos e aplicados a medida de sua elaboração.  
 
Durante a inspeção foi solicitado os resultados dos monitoramentos da Estação de 
Tratamento de Efluentes. A responsável pela Scovan apresentou tanto cópias físicas 
como cópias digitais dos laudos de analises das ETE’s, ETA’s, Ciaxas SAO, manifestos 
de resíduos e procedimentos. Situação oposta à encontrada no período anterior, em que 
não se teve acesso direto a essas informações. Segundo a Scovan e a Hidrosan, os 
laudos com os resultados das análises são disponibilizados em cerca de uma semana 
após a realização das coletas. Os monitoramentos são mensais. 
 
Os resultados obtidos dos monitoramentos dos sistemas de tratamentos de efluentes e 
caixas SAO de Pimental e Belo Monte no trimestre, são apresentados Quadros 
5.1.1.1.a e 5.1.1.1.b. Os parâmetros têm sido comparados com a resolução Conama 
430/2011, explicitados no Quadro 5.1.1.1.c. apresentado na sequência.   
 
Quando comparados os resultados obtidos nos laudos de monitoramento com a 
Resolução Conama temos os seguintes resultados.  
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Quadro 5.1.1.1.a 
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte 

Sistema de tratamento 
Situação do efluente 

frente a Conama 
430/2011 

Data das Coletas 

Saída da Caixa Separadora Agua-Óleo CSAO-2-
Casa de Força 

Todas atenderam no 
período 

23/01/18 
20/02/18 
15/03/18 

Caixa Separadora Agua-Óleo CSAO-Pátio de 
Transformadores 

Todas atenderam no 
período 

23/01/18 
20/02/18 
15/03/18 

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída 
Todas atenderam no 

período 
23/01/18 
20/02/18 
15/03/18 

 
 
Quadro 5.1.1.1.b 
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental 

Sistema de tratamento 
Situação do efluente 

frente a Conama 
430/2011 

Data da Coleta 

Saída da CSAO do Pátio de Transformadores 
Todas as amostras 

atenderam no período 
22/01/18 
21/02/18 
19/03/18 

Caixa Separadora Agua-Oleo CSAO-Subestação 
Todas as amostras 

atenderam no período 
22/01/18 
21/02/18 
19/03/18 

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída 
Todas as amostras 

atenderam no período 
22/01/18 
21/02/18 
19/03/18 

 
Quadro 5.1.1.1.c 
Níveis máximos para descarga de efluentes em corpos d’água 
Parâmetro Nacional (*) 
Aumento de Temperatura °C Delta 3oC 
pH 5 – 9 
DBO5,20 (mg/L) Remoção mínima de 60% ou 120 mg/L 
Óleos e Graxas - Mineral (mg/L) 20 
Sólidos Totais Suspensos (mg/L) 1(**) 
Nitrogênio Total (NH4-N) (mg/L) 20 
Fontes:  
(*) Legislação Brasileira de Qualidade da Água - Resolução CONAMA 430/2011 
Obs.: (**) 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff 
 
 
Ressalta-se ainda que o parâmetro água tratada (atendimento a banheiros e lavagem) é 
monitorado. As águas são captadas do rio Xingu, tratadas, servidas e monitoradas frente 
a Portaria do Ministério da Saúde n° 2914/2011. Em janeiro de 2018 os parâmetros cor 
e ferro excederam os limites autorizados. Foi então aberta ação corretiva, e nas 
amostragens seguintes os valores voltaram aos valores permitidos na legislação.   
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Durante a inspeção foram mais uma vez checados os procedimentos de atendimento a 
emergências ambientais na Casa de Força. No período foi definido que o atendimento a 
emergências se dará de forma conjunta com a NE, que então fornecerá recursos 
humanos, equipamentos e insumos.  
 
A correção de pequenos vazamentos e derramamentos de óleo, em atividades rotineiras, 
é feita pela equipe própria da Eletronorte, com apoio da NE somente quando necessário. 
 
Conforme relatado no período anterior, após um evento ocorrido em 19/12/2017 que 
provocou o vazamento de grande quantidade de óleo de transformador, demandando a 
utilização de grande quantidade de mantas absorventes e outros equipamentos de 
atendimento a emergências ambientais, de modo a esgotar este tipo de recurso, a 
Eletronorte havia ficado sem recursos para atendimento a outras eventuais emergências, 
fato que motivou recomendação do CSI. 
 
No período, a Eletronorte abriu internamente uma Não-conformidade (NC-31-019-
2018-PAC-N) de 26/02/2018, atestando a falta de material de emergência e que o 
material de reposição se encontrava em processo de compra. Por ocasião da inspeção, 
em maio de 2018, contatou-se que o processo de compra ainda não havia sido 
concluído, contudo foi possível realizar equalização de material com redistribuição dos 
kits provenientes de outros locais, de modo que um volume de material absorvente pode 
ser disponibilizado nas diversas frentes de trabalho. Contudo o Plano de Ação de 
Emergência de Belo Monte, contará com recursos para atender eventuais acidentes 
ambientais nas operações de Belo Monte e Pimental, o que minimiza os riscos de maior 
afetação ambiental em casos de acidentes. 
 
Apesar do ocorrido, observa-se ainda a necessidade de mudança de cultura e de 
treinamento com os colaboradores que atuam na operação em Belo Monte e Pimental, 
uma vez que, foi constatado que estes têm utilizado o pouco material absorvente 
restante nos kits emergenciais nas atividades rotineiras de manutenção, que envolve o 
manuseio de óleos e graxas, havendo falta de informação quanto ao real uso do material 
absorvente.  
 
Assim, mostra-se premente um treinamento e orientações quanto o uso do kit ambiental 
a todos os colaboradores envolvidos na operação.  
 
5.1.2 
Sistema de Gestão Integrado -Temas de SST 

 
No 3º trimestre de 2016 a Equipe de SST da NE apresentou a “Proposta de Estruturação 
de Sistema de Gestão de SST”, a ser desenvolvido e implantado para a fase de operação, 
baseada na metodologia PDCA (Plan – Planejar; Do – Agir; Check – Verificar; e, Act – 
Agir). Esta proposta tem-se mantido ativa, ainda que as atividades estejam sendo 
modificadas para incorporar as ações relativas ao estabelecimento do Sistema de Gestão 
Ambiental, cujos detalhes específicos estão apresentados na Seção 5.1.1.  
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As minutas da maioria dos procedimentos de gestão continuam finalizadas e 
disponibilizadas para a avaliação dos aprovadores, porém sem avanço ou perspectiva de 
aprovação em curto prazo, ainda mais com a recente decisão de compartilhar processos 
com Meio Ambiente, esses documentos provavelmente serão revisitados.  
 
De qualquer forma, na avaliação desses documentos foi possível verificar que os 
mesmos contemplam ou contemplarão diretrizes para os seguintes tópicos: 
 
• Política de SSTMA; 
• Procedimento de identificação de riscos e impactos; 
• Programas de gestão e controle dos riscos e impactos identificados; 
• Gestão da capacidade e competência organizacional, incluindo determinação de 

atribuições e responsabilidades; 
• Preparação e resposta a emergência; 
• Tratamento de não-conformidades; 
• Comunicação e tratamento de acidentes/incidentes; 
• Engajamento das partes interessadas; e,  
• Monitoramento e análise do desempenho. 
 
Continuam implantados, tal como apresentados em outras missões de monitoramento, 
os seguintes documentos: 
 
• Padrão de Sistema, Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente – PS NE SSTMA 002/2014;  
• Padrão de Sistema de Comunicação de Incidentes de Terceiros – PS NE SSTMA 

001/2014;  
• Plano de Atendimento a Emergência do Complexo UHE Belo Monte – PL NE 

SSTMA 001/2016;  
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Aplicado às Obras do Entorno 

(PGRS-OE) – PL NE SSTMA 002/2015;  
• Procedimento Operacional de Movimentação de Cargas nos Circuitos de Geração 

no Sítio Belo Monte da UHE Belo Monte – PS NE SSTMA 001/2015; e, 
• Procedimento de Controle de Acesso a Áreas Restritas – PS NE SSTMA 002/2015. 
 
Ainda estão pendentes de elaboração os documentos que tratarão dos seguintes temas: 
 
• Identificação e avaliação de Requisitos Legais e outros; 
• Diretrizes para a gestão de Treinamentos e capacitação; e 
• Manual de Gestão, incluindo o monitoramento e análise crítica. 
 
No caso da Eletronorte, existiu a orientação interna de elaboração de um “Roteiro de 
Planejamento de Intervenção e Manutenção em Equipamentos”, o qual foi iniciado em 
janeiro/2018, segundo as informações obtidas na reunião realizada com a Gerência de 
SSTMA. Esse documento teria como finalidade amparar as atividades de campo da 
operação e manutenção, inclusive disciplinando a emissão de Ordens de Serviço, porém 
o mesmo ainda não foi disponibilizado para avaliação da consultoria independente. 
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Na 20ª Missão foi sugerido, após o relato dos procedimentos que a Eletronorte possui 
implantados na outra Usina que opera, que fosse elaborado um Plano de Gestão para 
indicar qual procedimento é aplicado para cada tema de um sistema de gestão 
pretendido (e cobrado) pela Norte Energia. Com o intuito de atender essa demanda, a 
Eletronorte elaborou um documento que foi analisado nesta Missão de Monitoramento. 
O documento possui, de forma simplificada, alguns dos principais controles adotados 
pela operadora; porém, existe grandes oportunidades de melhorias a serem agregadas 
para o documento representar de forma mais abrangente os mecanismos de gestão 
existentes, assim como outros que podem ser definidos (e formalizados) para a gestão 
de SST da fase de operação. É esperado que o documento esteja disponível para 
avaliação na próxima visita.  
 
Sobre os principais processos de gestão, foi observado o seguinte: 
 
• Identificação de perigos e avaliação de riscos 
 
A Norte Energia relata estar trabalhando na elaboração de proposta já há algumas 
missões de monitoramento. A recente decisão de unificar os sistemas de gestão (SST e 
MA) também influenciou na postergação de sua finalização e consequente contratação 
da empresa consultora. Na reunião realizada em maio/2018, a Equipe de SST relatou 
que as atividades iniciais estariam direcionadas para um projeto piloto nos setores de 
SST e MA, visando garantir que a metodologia poderia ser estendida aos demais setores 
da empresa. De qualquer forma, a proposta ainda não foi finalizada e tampouco existe 
previsão para que isso ocorra, ainda que a intenção seja o mais rápido possível. 
 
As intenções relatadas para a metodologia coincidem com o que é esperado, porém o 
esforço para se implantar a metodologia inicial era bastante grande. A transferência do 
esforço de desenvolvimento e implantação é importante para conferir celeridade para o 
processo, pois a atual Equipe de SST possui diversas atribuições que a impede de atuar 
na implantação de qualquer metodologia de forma dedicada.  
 
• Identificação e avaliação de Requisitos Legais e outros 
 
Desde a 19ª Missão de Monitoramento (novembro/2017) está em pauta a elaboração de 
um termo de referência exclusivo de SST para a identificação, disponibilização e 
execução do primeiro ciclo de atualização dos requisitos legais e outros requisitos, por 
um especialista que proverá o recurso que a NE necessita para implantar o processo. O 
empreendedor considerou, para estes casos, o apoio de empresas/pessoas externas, uma 
vez que as rotinas já existentes consomem o tempo dos profissionais contratados. 
 
Como mecanismo de monitoramento estão previstas auditorias de conformidade legal; 
extração de requisitos para as LVs aplicadas via Sistema de SSTMA; e, listas de 
verificação disponibilizada pela assessoria. 
 
Para este processo também é esperado que a implantação seja postergada, pois é 
possível abarcar as questões de MA. Assim, somente após as rodadas de reuniões entre 
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as equipes é que poderão determinar as ações para a metodologia e o início da 
implantação.  
 
• Gestão de documentos e registros 
 
De acordo com as apresentações, a NE iniciou o uso de um sistema informatizado, 
porém sem avanços no período. Este sistema conta com recursos para publicação, 
aprovação e divulgação de procedimentos. Foi demonstrado o acesso via web para 
gestão de documentos “SGI-NE”, no qual já estão lançados (e aprovados) 3 
procedimentos.  
 
Da mesma forma, a decisão de unificar elementos comuns da gestão de SST e MA 
dilatará o prazo de implantação efetiva deste software, podendo até mesmo substituí-lo 
por outra ferramenta/metodologia. 
 
• Procedimento Específico de Espaço Confinado 
 
As placas de sinalização dos espaços confinados já estão instaladas na UHE Pimental e 
em Belo Monte está até a UG9. Os cadastros de todos esses locais já estão efetuados. 
 
Os equipamentos de monitoramento, acesso e resgate já estão disponibilizados para a 
Eletronorte, tais como tripés, detectores de gases, macas, respirador autônomos, 
acessórios de descidas e suspensão, entre outros. 
 
Os treinamentos são controlados pela equipe de SST e, futuramente, no SAP. Em maio 
começou o processo de customização do módulo de SST. 
 
• Instalações e serviços elétricos 
 
Na missão passada, fevereiro/2018, foi apresentado o avanço no estabelecimento do 
Prontuário da NR-10, norma regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência Social que rege os controles necessários para gerir a segurança no trato com 
a eletricidade. Nesta missão o conjunto de registros foi apresentado em sua totalidade. O 
acesso se dá por meio da Intranet da Eletronorte e possui todos os registros requeridos 
pela norma. Além disso, ficou evidente a atuação da Norte Energia na verificação do 
conjunto de evidências, inclusive estava em pauta a discussão de um item registrado 
como pendência por parte da Supervisão de SST. Essa observação tem caráter 
administrado, embora seja um requisito legal, e não afeta diretamente a segurança dos 
envolvidos.  
 
Um dos documentos requeridos pela NR-10 é o Relatório Técnico das Instalações 
Elétricas, cuja data de emissão é 15/03/2018. Nele estão apresentadas as conformidades 
e, também, as pendências das instalações. A partir desse registro foi mencionado, como 
anexo, um cronograma, porém o mesmo não estava junto ao documento e, tampouco, 
foi localizado.  
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Ao ser questionada a natureza das pendências, a Eletronorte se pautou nas condições de 
entrega dos equipamentos e instalações após montagem e comissionamento. Ao serem 
questionados sobre os critérios que convergem na entrega, foi informado que existe a 
possibilidade de serem registrados por meio do CAF (Certificado de Aceitação de 
Fornecimento), porém não estavam.  
 
Algumas pendências registradas por meio da Supervisão de SST, e que se relacionam 
com as condições de entrega das instalações, chegaram a ser lançadas no CAF, porém a 
NE solicitou que fossem retiradas. Diante disso, a pendência continua registrada contra 
a Eletronorte, que deve solucioná-la, segundo a metodologia de Supervisão3, o que não 
confere com o entendimento da operadora. Nitidamente há um impasse no entendimento 
das responsabilidades que deve ser levado à discussão em esferas superiores, e uma 
decisão deve ser tomada no sentido de garantir que anomalias dessa natureza sejam 
sanadas em tempo hábil de modo a garantir a segurança de todos os usuários e sistemas.  
 
• Vasos de Pressão (NR-13) 
 
O responsável técnico pela Eletronorte foi definido e já existe Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) emitida. Atualmente existem 30 prontuários 
compostos por laudos de “reconstituição”, todos correspondendo aos componentes das 
unidades de geração entregues para operação. Ao ser questionada sobre o motivo desse 
trabalho de reconstituição ter sido necessário, a Eletronorte informou não ter recebido 
os documentos solicitados (por ata e carta) à Norte Energia. Ao convocar o 
representante do empreendedor no comissionamento, todos os envolvidos tomaram 
conhecimento de que os documentos existem e estão disponibilizados num sistema web 
chamado “Construtivo”. A partir desse nivelamento de informação, é esperado que os 
prontuários passem a existir baseados nos documentos iniciais da instalação e não em 
laudos de reconstituição, já que são equipamentos novos.  
 
Outro fato também identificado, é que os vasos de pressão, mesmo possuindo 
necessidades específicas, não fazem parte do sistema de gestão de manutenção dos 
equipamentos de ambas as usinas. Nesse contexto e considerando a importância, a 
Eletronorte deverá incluir os equipamentos no sistema ou planejar e garantir a execução 
da rotina de manutenção de forma transparente, rastreável e eficaz.  
 
• Planos e Programas legais 
 
A Norte Energia, considerando o entendimento que a Eletronorte possuía na ocasião4, 
contratou empresa para elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e Laudo 
Técnico das Condições e Meio Ambiente do Trabalho (LTCAT). Os documentos foram 
emitidos em junho/2017 e estão atualmente (durante maio/2018) em avaliação pela 
Eletronorte. Com validade de 1 ano, os programas vencerão em junho/2018, sem que 
tenham sido aprovados. A maior parte das pendências decorre da organização dos 
                                                
3 Registro atual sob a responsabilidade da Eletronorte (Sistema de SSTMA, Registro de Desvio – RD). 
4 A Eletronorte pautava sua gestão de riscos ocupacionais em planos e programas da UHE Tucuruí, de 
onde procede a maior parte dos funcionários ali alocados (PPRA e PCMSO, basicamente).  
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Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) dos documentos, no entanto é importante 
conhecer que a Eletronorte participou do processo de contratação da empresa e também 
do planejamento das avaliações. Não há justificativa coerente para o período 
transcorrido de 11 meses.  
 
Ao analisar os documentos foi recomendado que a Equipe de SST da Eletronorte faça 
uso (consulta) dos mesmos para garantir que seu conteúdo (identificação, diretrizes e 
exposição) continua válido. A ideia é garantir que o documento seja considerado na 
elaboração das Análises Preliminares de Risco (APR). Na breve avaliação de uma das 
funções foi possível identificar duas oportunidades de melhoria (uma corresponde à 
indicação de controle desnecessário e outra a ausência de controle). Essa prática visa 
funcionar como mais uma forma de validar o conteúdo do programa.  
 
Outra forma sugerida para atestar a validade das ações de controle dos riscos é verificar 
em campo, porém por meio de inspeção fechada, se os controles estão implantados. Para 
tanto, os próprios Técnicos de Segurança da Eletronorte deveriam se basear no 
documento e acompanhar as atividades em execução, emitindo os registros de validação 
ou de desvios correspondentes às suas observações, fato que não ocorre.  
 
O resultado desses conjuntos de verificações subsidiará a Análise Global do PPRA, 
ação requerida pela legislação. 
 
• Monitoramento interno 
 
No escopo da Norte Energia, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, 
em aderência à Norma Regulamentadora nº 5, realiza inspeções de campo, produzindo 
evidências de acompanhamento das pendências identificadas até sua disposição 
(resolução).  
 
Foram apresentadas também, como forma de garantir o monitoramento interno das 
atividades em termos de segurança, Listas de Verificação para serem aplicadas pela 
Norte Energia nas atividades e instalações operadas pela Eletronorte. No entanto, o 
empreendedor não mapeou e, portanto, não consegue garantir que possui diretrizes para 
a execução segura de todas as atividades desenvolvidas, além daquelas relacionadas 
diretamente com a Operação e Manutenção. Como exemplo, pode-se citar a inspeção de 
barragens, as atividades de manutenção dos acessos e caminhos de serviço, manutenção 
das torres de transmissão e subestações sob sua gestão, futuras atividades desenvolvidas 
pelas equipes de atendimento às emergências, entre outras. 
 
Além das LVs, também podem ser considerados como itens de monitoramento: 
 
• Nível de atendimento das diretrizes do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, como apresentado acima; 
• Nível de atendimento das diretrizes do Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO; 
• Resultados da Análise Ergonômica da Tarefa – AET recém-realizada em postos de 

trabalho; 
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• Resultados das avaliações de conforto ambiental (NR-17); 
• Nível de implantação dos controles gerenciais determinados na planilha de 

identificação de Perigos e Riscos (futuramente, após sua elaboração); e 
• Nível de aderência às diretrizes dos Procedimentos específicos. 
 
A minuta do Plano de Segurança – Belo Monte & Pimental, apresentada nesta missão 
de monitoramento, possui a indicação das avaliações pretendidas por meio de Listas de 
Verificação e a previsão de aplicação da forma indicada no Quadro 5.1.2.  
 
Considerando a quantidade de pendências que se identificou no Relatório Técnico das 
Instalações Elétricas (NR-10), é importante considerar um intervalo menor na etapa 
inicial de gestão. 
 
Quadro 5.1.2.a 
Verificação pretendida 

Lista de Verificação Periodicidade 
NR-10 (serviços em eletricidade) Bimensal 
NR-12 (máquinas e equipamentos) Quadrimestral  
NR-33 (trabalho em espaço confinado) Trimestral  
NR-35 (trabalho em altura) Trimestral 

 
 
A Eletronorte, na missão de monitoramento realizada em fevereiro/2018, relatou possuir 
um procedimento específico para registro de desvios por meio de um sistema via web 
chamado “Ambiente Seguro”. Nesta visita (maio/2018) foram relatados, verbalmente, 
alguns poucos desvios na van utilizada como transporte. Nota-se, portanto, pouco 
avanço na identificação abrangente de desvios, seus registros e tratamento dos mesmos. 
Os desvios identificados no Relatório Técnico das Instalações Elétricas (NR-10) se 
restringiram ao documento em si, situações que poderiam ser geridas por meio de uma 
única metodologia. De qualquer forma, o intuito é garantir que a Eletronorte estabeleça 
um critério de gestão adequado e que viabilize o controle abrangente e efetivo sobre as 
pendências que afetam a segurança de seus trabalhadores, prestadores de serviço, 
visitantes, instalações e equipamentos.  
 
Ainda que a Norte Energia possua um procedimento minutado para registro e 
tratamento de acidentes e incidentes, a Eletronorte relatou nesta Missão de 
Monitoramento possuir um procedimento próprio com esta finalizada. Este fato não 
interfere na proposta defendida pela NE em tratar a Eletronorte como uma contratada 
que deve reportar periodicamente suas ações e resultados. O procedimento não foi 
apresentado ou referenciado no Plano de Segurança minutado e disponibilizado nesta 
missão de monitoramento (maio/2018). 
 
Outro documento emitido no período pela Eletronorte apresenta as diretrizes de punição 
em caso de falha humana. De acordo com as informações dos entrevistados, o 
procedimento causou preocupações e era esperado que para os primeiros meses um 
período de adaptação. O documento, embora relevante para a gestão, não foi citado nos 
Procedimentos de Segurança – Belo Monte & Pimental. Além disso, a ausência de 
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reporte (apresentação dos dados e informações de desempenho) por parte da Eletronorte 
impede que se avalie os resultados de qualquer mecanismo de gestão interna 
desenvolvido pela própria operadora.  
 
• Plano de Segurança de Barragem e de Emergência 
 
A Gerência de Manutenção Civil e Segurança de Barragem recebeu a incumbência de 
gerir o Plano de Segurança de Barragem e de Emergência elaborado pela Engenharia, 
bem como a equipe que acompanhou sua implantação durante a fase de construção.  
 
De acordo com as informações recebidas, as estruturas continuam sem terem sido 
formalmente recebidas do CCBM. Após as vistorias do comissionamento, todas as 
pendências mapeadas estão sendo tratadas pela construtora, o que será finalizado ainda 
em 2018, quando todas as estruturas estarão entregues para a fase de operação.  
 
A equipe dedicada conta com 8 profissionais que aplicaram 271 check lists nas 38 
estruturas, todos juntados no Relatório de 2017 apresentado para a ANEEL. O ciclo de 
verificações de 2018 iniciou e resultará na emissão do relatório de 2018. A NE cogita 
adotar um sistema informatizado para auxiliar na inspeção. 
 
O PAE também foi protocolado nas prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu, porém 
ainda não está totalmente implantado, como por exemplo, o sistema de comunicação em 
caso de rompimento.  
 
• Plano de Atendimento a Emergência – PAE 
 
No período compreendido por este relatório, os caminhões de combate a incêndio 
chegaram  no empreendimento, ainda que as equipes que irão conduzi-los não tenham 
sido contratadas. Os veículos estão estacionados no almoxarifado e possuem 
importantes equipamentos de combate a incêndio. Em paralelo estão em fase final de 
montagem os caminhões-pipa e as ambulâncias. Além desse, estão previstos outros 
recursos para viabilizar o resgate nos diversos cenários identificados. 
 
A NE já possui alguns equipamentos de resgate, tais como macas, respiradores 
autônomos, medidores de gases, tripé, acessórios de içamento/descida etc.  
 
A contratação de recursos humanos está prevista para se efetivar nos próximos meses, 
fato que poderá ser evidenciado na próxima missão de monitoramento.  
 
Os cilindros de gás FM-200, componente importado que faz parte do mecanismo de 
extinção química, chegaram e estão armazenados no almoxarifado aguardando a 
instalação. Juntamente com a proteção passiva, já instalada, será possível requerer a 
realização da vistoria do Corpo de Bombeiros para a concessão da autorização de 
funcionamento mediante proteção contra incêndio, ao menos na UHE Pimental. Em 
Belo Monte a instalação desses dois sistemas ainda está pendente e será feita em duas 
etapas: UG 1 a 8 e depois da UG 9 a 18. 
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• Sistemas informatizados 
 
A NE atualmente possui, implantados ou previstos, sistemas informatizados que 
auxiliarão no controle da gestão de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. São 
eles:  
 
• Sistema SSTMA (RDs), já implantado; 
• Sistema de Gestão de Ações da CIPA (vinculado no SGP); 
• Sistema de Eleição da CIPA (via intranet); 
• SAP, módulo EH&S, que contará com informações do PPRA e riscos ambientais; 

lançamento de dados LTCAT; Perfil Profissiográfico – PPP; PCMSO e gestão de 
exames; E-Social; 

• Entrega de EPI por biometria. Para tanto, foram cadastradas as especificações dos 
EPIS; 

• Controle de treinamentos; e 
• Sistema de Gestão de Documentos, o qual se encontra em fase final de ajustes para 

início do uso, porém pode mudar em função do que ficar decidido com a Equipe de 
Meio Ambiente. 

 
5.1.2.1 
Desempenho de SST na Operação - Eletronorte 
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check  
 
Neste período foram aplicadas 24 Listas de Verificação, representando uma redução de 
23% em relação ao período anterior. Em termos de desempenho, passou de 57% em 
janeiro para 65% em março/2018, resultados melhores do que aqueles registrados no 
período anterior. 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
A aplicação dessas LVs resultou em 125 Registros de Desvios – RDs, representando 
uma redução de 40%.  
 
Os percentuais de atendimento foram bastante baixos partir de 21 e 19% em janeiro e 
fevereiro para 49% em março/2018. 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
Existiam 48 registros emitidos por ocasião do encerramento do 21º RSAP, dos quais 15 
encontram-se não atendido, resultando em 69% de atendimento. 
 



 

 

 

 

 

65 

 

5.1.3 
Estrutura Organizacional 
 
MA 
 
Nesse período destaca-se a contratação de mais um integrante para a equipe da 
Superintendia Socioambiental e Assuntos Indígenas, que corresponde a um 
coordenador, responsável pelas questões ambientais do SGI, estando integrado ao 
coordenador de SST. 
 
SST  
 
A gerência e equipe de gestão de SST da NE é composta pelos profissionais 
apresentados no Quadro 5.1.1.a, a seguir. 
 
Quadro 5.1.3.a 
Composição da Equipe de SST 

Função 
Quantidade  
Outubro a 

dezembro/2018 

Quantidade 
Janeiro a março/2018 

Gerente de Assuntos Administrativos e 
SST 

01 01 

Coordenador de SST 01 01 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 01 01 
Técnicos de Segurança do Trabalho – 
Gestão 

02 01 

Técnico de Segurança do Trabalho – 
Apoio a operação 

01 01 

Técnicos de Segurança do Trabalho – 
Campo 

08 09 

Analista Ambiental 01 00* 
Enfermeira do Trabalho 01 01 
Auxiliar administrativo 01 01 
Estagiário de MA 02 00* 
Estagiário de SST 01 01 

 
 
Neste período de monitoramento um dos técnicos de segurança que atuava na gestão foi 
transferido para as Obras do Entorno, considerando que o prazo para conclusão das 
obras foi reduzido, demandando maior celeridade. 
 
O CCBM ainda mantém seu quadro de funcionários regulado pelo contingente de 
funcionários, pelo desempenho registrado e pela distribuição geográfica das frentes de 
trabalho. Com a redução das atividades de montagem devido a substituição da empresa 
de montagem, o Consórcio Construtor reduziu seu quadro de funcionários. Agora, com 
a retomada das atividades pela CONGEV, certamente haverá mais frentes de trabalho 
liberadas. 
 
Existem frentes de trabalho em Belo Monte bastante esparsas e aquelas ativas em 
Pimental são bastante pontuais, se resumindo à dois grupos de funcionários, ao menos 
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durante a visita de campo. Em Canais e Diques também há algumas frentes de 
desmobilização de canteiro e áreas de apoio ativas.  
 
5.2 
Sistema de Gestão das empresas da Obra Principal  
 
A modalidade de contratação das empresas pela Norte Energia para a execução da Obra 
Principal incluiu a necessidade dessas empresas manterem Sistemas de Gestão para 
controle dos perigos das suas atividades, bem como equipe dedicada para sua 
implantação e manutenção. Nenhuma alteração significativa foi reportada no RSAP ou 
identificada nas entrevistas e na avaliação dos documentos disponibilizados nesse 
período.  
 
A nova montadora, COMGEV, apresentou os principais documentos requeridos para o 
início das atividades e, também, descreveu sua metodologia de atuação no que tange a 
gestão da disciplina de Saúde e segurança do Trabalho. Considerando que parte dos 
integrantes é proveniente do CMBM, muitas das particularidades de gestão, 
especialmente aquelas que foram bastante assertivas, foram incorporadas na rotina. 
Dentre os compromissos, foi apresentado o Programa de Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho (PCMAT) que determina diversos mecanismos de garantia da integridade 
física e psicofisiológica dos funcionários.  
 
Na missão anterior, apenas um funcionário havia sido encaminhado para o diagnóstico 
inicial e início da elaboração dos documentos com as diretrizes de gestão. Naquela 
ocasião essa estratégia causou preocupação tendo em vista a intenção de mobilizar um 
contingente de 1.500 funcionários em um ou dois meses. A preocupação foi 
compartilhada pela Equipe da Norte Energia que demandou o apoio das sedes das 
empresas consorciadas, fato que foi comprovado pela presença de um integrante da GE 
e outro da Voith nesta missão de monitoramento. As empresas têm auxiliado na 
estruturação da gestão, ainda que tenham várias ações pendentes, típico da fase inicial 
de mobilização, ainda mais na velocidade com que ocorreu.  
 
A Eletronorte, embora tenha um Sistema de Gestão implantado na usina que opera e de 
onde traz boa parte de seu efetivo (UHE Tucuruí), continua não apresentando bom 
desempenho como será apresentado no próximo capítulo. As pendências identificadas 
tardam a ser resolvidas, fato que melhora ocasionalmente, em especial no período que 
passou a contar com o apoio exclusivo de um Técnico de Segurança cedido pela NE.  
 
O monitoramento das próprias ações (monitoramento/avaliação interna, independente 
da Norte Energia) é ínfimo e não possibilita qualquer tipo de análise interna que resulte 
na identificação de seus pontos frágeis, sobre os quais devem ser propostas ações de 
melhoria. Assim, a supervisão realizada pela Equipe de SST da NE, tem fundamental 
importância nesse processo.  
 
A missão passada (fevereiro/2018) contou com a participação da Gerente de SST e 
muito foi discutido sobre a importância e urgência em se estabelecer rotinas de gestão, 
inclusive muitas ferramentas foram declaradas, porém nenhuma delas estava 
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plenamente implantada nas UHEs Belo Monte e Pimental. Ficou acordado que essas 
diretrizes seriam consolidadas no que está sendo intitulado de Procedimentos de 
Segurança Belo Monte & Pimental – Revisão 00 de 10/05/2018. Algumas observações 
foram feitas a partir da leitura e intepretação do documento, as quais foram acatadas 
pela Equipe de SST da Eletronorte. Dentre elas estão as necessidades de: 
 
• Considerar todas as atividades consideradas críticas e que a ausência de diretrizes de 

execução pode ocasionar a ocorrência de desvios ou acidentes. Exemplo: gestão de 
atividades com eletricidade (NR-10, Prontuário, Treinamentos, etc.); gestão de 
equipamentos pressurizados (NR-13); outras Normas e Instruções Operacionais, 
Planos e Programas; Laudos; Fluxo de Tratamento de pendências e acidentes; e, 

• Garantir e registrar a metodologia de planejamento das atividades; como são 
monitoradas; como os resultados são analisados criticamente.  

 
O resultado da manutenção dos controles operacionais estabelecidos nos Sistemas de 
Gestão das empresas é apresentado no Capítulo 6.0. Os dados referentes às inspeções 
ambientais e de saúde e segurança do trabalho realizadas no período também são 
apresentados no mesmo capítulo.  
 
6.0 
Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho da 
Construção 
 
O presente Capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho socioambiental e de 
saúde e segurança das atividades construtivas de implantação da UHE Belo Monte no 
período de janeiro a março de 2018, sendo verificada a implementação das medidas 
relativas aos Programas de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) e de Recuperação de 
Áreas Degradadas, que fazem parte do PAC. Já as medidas previstas no Programa de 
Saúde e Segurança serão descritas na Seção 6.3, onde se avalia o desempenho de Saúde 
e Segurança do Trabalho (SST) das atividades construtivas de implantação da UHE 
Belo Monte.  
 
A análise do desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho da Construção 
baseou-se principalmente nos resultados do PAC reportados no 21º RSAP; nos dados 
coletados na inspeção de campo realizada entre 21 e 25 de maio de 2018; além dos 
documentos complementares solicitados e enviados pela NE (ver Lista de Documentos 
Analisados no Anexo 1 e Reuniões, Entrevistas e Inspeções Realizadas no Anexo 2). 
 
6.1 
Sumário do Status da Construção 
 
Nesta seção são apresentadas informações sobre o status das Obras Principais no 
trimestre janeiro-março de 2018, com base no RGM-E do CCBM do mês de março e, 
das Obras do Entorno, com base nos relatórios do Plano de Requalificação Urbana e 
Travessão (PRU). 
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6.1.1 
Obras Principais 
 
Atividades realizadas no período de janeiro a março de 2018: 
 
Acessos utilizados nas obras 
 
• Belo Monte 

− Portaria principal, Área de Montagem, Posto de Abastecimento, Refeitório 
Central - Melhoria nos acessos com lançamento e espalhamento de material 
(solo e rocha), compactação, umectação, aplicação de matacos (rochas) nas 
bordas de acessos, manutenção da sinalização e melhorias nos sistemas de 
drenagem; 

− Atividades de recuperação de processos erosivos no acesso interno principal do 
Sítio, que liga a portaria principal ao refeitório, ocasionados pela ocorrência de 
chuvas no início do período chuvoso. 
 

• Travessão 27 
− Manutenção dos sistemas de drenagem e manutenção da sinalização com a 

substituição de placas danificadas; 
− Continuidade das atividades de pavimentação asfáltica no trecho interno ao Sítio 

Canais, entre a Ponte do Canal de Derivação até a entrada para o antigo viveiro 
de mudas. Essas atividades consistem no lançamento de material (solo e brita), 
espalhamento, umectação, compactação e imprimação (aplicação de massa 
asfáltica). 

 
Canteiro de obras e acampamentos 
 
• Canais e Diques  

− Correção de processo erosivos nos Km 8 e 9, continuidade na atividade de 
adequação do talude no Km 9,5; 

− Canal de Derivação: limpeza de canaletas na cota 100 m, roçagem manual ao 
longo do canal e limpeza dos Diques de Contenção de Igarapés (DCIs). 
 

• Pimental 
− Desmontagem dos reservatórios da ETA e conclusão da desmontagem das 

estruturas da Ilha Marciana. Atividades de conformação das áreas da Oficina 
Mecânica Central e do Posto de Abastecimento. 
 

• Belo Monte 
− Casa de Força II: lançamento de concreto com forma deslizante, serviços de 

desforma, limpeza de blocos, acabamentos, armação e limpeza de fundação; 
− Dique 8A: limpeza do dreno. 

 
• Continuidade da desmobilização: desmontagem do galpão da Central de Resíduos 

de Pimental e conclusão da descontaminação dos pisos, canaletas e caixa S.A.O do 
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Posto de Abastecimento e oficina de veículos leves de Canais. Nas áreas 
ambientalmente críticas dos Sítios de Pimental, Canais e Bela Vista, e na oficina de 
Guindastes e Telebelts do Sítio Belo Monte, as quais já se encontram desativadas 
(com sua operação encerrada), foi realizada a investigação, conforme diretrizes da 
NBR 15.515-2 e CONAMA 420/2009, nos pontos estabelecidos após a etapa de 
avaliação preliminar.  

 
Subestações e Linhas de Transmissão 
• Canais  

− Subestação Surinan: remoção dos transformadores e encaminhamento para o 
pátio de transformadores do Sítio Belo Monte; 

− Subestação Hematita: atividades de execução do PRAD. 
 

Jazida / bota fora / área de empréstimo 
 
• Bela Vista 

− Pedreira 1A: escavação mecanizada para aplicação de material rochoso no 
Travessão 27, tratamento dos taludes da BVSA, drenos do Dique 8A e 
enrocamento dos taludes do BF-5A. 
 

• Belo Monte  
− BF07: conformação, implantação de sistemas de drenagem provisórios e 

correção de processos erosivos; 
− Jazida AE-B1: retirada de solo para recobrimento de resíduos nas células do 

Aterro Sanitário. 
 
 
6.1.2 
Obras do Entorno 
 
As informações sobre o avanço das Obras do Entorno (OE) no período foram obtidas 
nos Relatórios do Plano de Requalificação Urbana (PRU) de janeiro, fevereiro e março 
de 2018, encaminhados junto ao 21º RSAP. 
 
Altamira 
 
Sistema de Abastecimento de Água 
 
• Rede de distribuição de água: concluída.  
• Em 15/06/2015 a Prefeitura Municipal de Altamira encaminhou o Ofício nº 087/2015/GAB/ATM à 

NE, informando sobre o interesse da Municipalidade em receber e operar os Sistemas de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e solicitando informações e esclarecimentos. 

• Em 15/05/15 a NE protocolou junto à SEMAT/PMA o requerimento para renovação da Licença de 
Operação (LO) do sistema. 

• Concluídos os comissionamentos dos setores Mirante, Centro/ETA, Bela Vista e Ibiza. Nos setores 
Colinas/Alberto Soares, Mutirão, Brasília e Santa Ana a situação dos comissionamentos não foi 
reportada. A PMA encaminhou, no dia 03 de fevereiro de 2017, o Ofício OF 023/2017/SEPLAN, em 
que solicita a paralisação das atividades de comissionamento até que a Norte Energia encaminhe as 
informações solicitadas, as quais são: apresentação de cronograma de obras, informando todos os 
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locais que necessitam de manutenção, com datas para início e fim; projeto e metodologia construtiva 
a ser aplicada. Uma reunião para alinhamento com a PMA foi agendada para dirimir as dúvidas 
apresentadas, por meio da CE 044/2017-DS-GSSE de fevereiro de 2017, mas a PMA a cancelou. 
Nesse contexto, a Norte Energia informa ter apresentado as informações solicitadas em reunião 
realizada no dia 14 de fevereiro de 2017 e registrada por meio da CE 050/2017-DS-GSSE. 

• Diante da morosidade deste processo e, para atendimento ao comissionamento de toda a Rede de 
distribuição de Água implantada pela Norte Energia, esta empresa encaminhou à PMA, no dia 04 de 
maio de 2017, a CE 120/2017-DS-GRFOE, solicitando um representante deste órgão para a 
realização dos testes no setor Brasília e, na sequência, no Setor Mutirão, Setor Ana, Setor Colinas e 
no Setor da ETA, para detectar eventuais inconformidades e corrigilas, com a coparticipação da 
Prefeitura Municipal. 

• A Prefeitura no dia 05 de junho de 2017 respondeu a solicitação da Norte Energia, por meio do 
Ofício nº 097/2017, designando o Engenheiro Civil para início dos testes e comissionamento da 
Rede de Distribuição de Água do setor RAP Brasília. 

• Em relação a CE 167/2017-DS-GFO encaminhada a COSALT em 07 de junho de 2017, de assunto 
correlato a execução dos serviços referentes às melhorias no sistema, a COSALT por meio do Ofício 
104/2017 de 08 de junho de 2017 apresentou informações relacionadas a manutenção e melhorias da 
ETA e do Sistema de distribuição de água. 

• A NE informou que as intervenções relacionadas ao abastecimento de água foram alvo de discussão 
no seminário realizado no dia 04 de setembro de 2017 junto a Prefeitura Municipal de Altamira. 

• Em resposta a CE 226/2017-DP-GFOE, por meio do Of. 134/2017, a Coordenadoria autorizou o 
acesso ao computador com software de supervisão para adequações de automação das válvulas 
motorizadas da captação de água bruta. Na sequência, em resposta às CEs 231/2017-DP-GFOE e 
232/2017-DP-GFOE, respectivamente pelos ofícios 135/2017 e 136/2017, foram autorizados acessos 
a Captação de Água Bruta para reparos e elaboração do “as built”, além de acesso ao supervisório da 
Estação de Tratamento de Água para finalização do serviço de automação das válvulas. 
 

Sistema de Esgotamento Sanitário  
 
• Rede de coleta de esgoto e estações elevatórias: concluídas.  
• Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): concluída, e vem sendo operada pela NE. 
• A realização da ligação intradomiciliar de 17.000 imóveis ao sistema de esgotamento sanitário 

instalado, em atendimento à condicionante 2.11 da LO nº 1317/2015, está em andamento.  
• Até que as ligações intradomiciliares do esgotamento sanitário estejam concluídas, em atendimento 

à condicionante 2.12 da LO nº 1317/2015, está em andamento a realização do monitoramento da 
qualidade da água nos igarapés Ambé, Altamira e Panelas, além do rio Xingu. 

• Serão priorizadas as ligações em prédios e residências estruturadas, comércios, hospitais, hotéis e 
nas residências de famílias de baixa renda, custeadas pela NE. 

 
Aterro Sanitário e Remediação do Lixão 
 
• Aterro sanitário entregue e sendo operado pela Prefeitura de Altamira. 
• Obras de remediação do lixão concluídas. 
 
Drenagem Urbana 

 
• Em relação à drenagem urbana, as obras vêm sendo realizadas conforme avança a implantação do 

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (Projeto 5.1.8 do PBA). 
 
Educação  
 
• Não houve progresso nesse período. Das 4 escolas pendentes, duas encontram-se em fase de 

recomposição pela Prefeitura e duas com as obras em andamento. No total já foram finalizadas 32 
escolas. 

• O número de salas de aula entregues e a capacidade de atendimento também não foram atualizadas 
(168 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 8.482 alunos). 
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Saúde 
 
• Dos 10 equipamentos de saúde previstos para este município, 8 estão construídos, 1 encontra-se em 

andamento e o último em fase de elaboração de projeto. 

Vitória do Xingu 
 
Abastecimento de Água e ETA e Esgotamento Sanitário e ETE 
 
• Sistemas implantados pela NE e já repassados à municipalidade. 
• Sistema de abastecimento de água em operação pela municipalidade. 

 
 
Aterro Sanitário 

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

operação desde março de 2013. 
 
Drenagem Urbana 
 
• O sistema de drenagem profunda de Vitória do Xingu composto de redes coletoras e caixas de 

inspeção de águas pluviais urbana está concluído. 
 
Educação  
 
• Não houve avanço reportado nesse período. Do total de 31 obras em educação previstas, 21 escolas 

estão concluídas.  
• O número de salas de aula entregues e a capacidade de atendimento também não foram atualizadas 

(35 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.770 alunos). 
 
Saúde 

 
• Os 8 equipamentos de saúde previstos estão concluídos. 
Belo Monte e Belo Monte do Pontal 
 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
  

− Os sistemas encontram-se concluídos e repassados às Prefeituras de Vitória do Xingu e Anapu.  
 
Aterros Sanitários  
 
• Os resíduos coletados na comunidade de Belo Monte continuam a ser transportados e dispostos na 

célula do aterro sanitário da sede municipal de Vitória do Xingu; 
• A NE adquiriu os equipamentos listados no do Ofício nº 02/2014-GABINETE DO PREFEITO 

(caminhão coletor, a retroescavadeira, a balança para pesagem de materiais, o trator de esteira e a 
esteira para seleção e triagem de materiais recicláveis), sendo concluídas as atividades relacionadas 
ao aterro sanitário de Belo Monte. 

• Os resíduos de Belo Monte do Pontal continuam sendo triados e transportados para o aterro sanitário 
do canteiro de obras do sítio Belo Monte, até que o aterro de Anapu seja concluído; 

• O projeto executivo do aterro a ser implantado em Anapu foi encaminhado à Prefeitura de Anapu em 
23/02/2016 (CE 054/2016-DS). 

• Por meio do Ofício nº 050/2016-GAB, de 08/04/16, a prefeitura afirma que não apresenta objeção ao 
projeto executivo, mas solicita inclusão de um galpão para lava-jato e implantação de célula para 
resíduos de saúde, o que será atendido pela NE.  

• A NE pediu prorrogação de 180 dias para atendimento ao item (c) da Condicionante 2.10. 
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• Em referência ao processo de implantação do aterro na área aprovada, próxima à sede de Anapu, 
ainda que todas as exigências da Secretaria de Meio Ambiente de Anapu (SEMMAT) tenham sido 
atendidas e as obras civis contratadas, a referida Secretaria, em 01 de dezembro de 2016, emitiu 
novo Parecer Técnico (PT nº 30/2016) solicitando esclarecimentos adicionais e a readequação do 
sistema de tratamento de percolados.  

• A Norte Energia por meio da CE 019/2017-DS-SSE de 01 de Janeiro de 2017 fez os devidos 
esclarecimentos e reiterou a necessidade de emissão imediata das taxas de licenciamento referentes 
às Licenças Prévia e de Instalação de modo a viabilizar o início da obra que, conforme já informado, 
encontra-se contratada. Em paralelo a ação supracitada, a Norte Energia por meio da CE 072/2017-
DS de 31 de janeiro de 2017 solicita manifestação formal da Prefeitura Municipal de Anapu no que 
concerne a previsão de emissão das Licenças Prévia e de Instalação pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Turismo de Anapu (SEMMAT), de forma a solicitar anuência do IBAMA quanto ao 
pleito de prorrogação do início das obras. 

• Frente ao prolongado processo de licenciamento ambiental em curso no âmbito municipal, a Norte 
Energia, em 24/04/2017 solicitou o agendamento de uma nova reunião junto à Prefeitura de Anapu, 
por meio da CE 305/2017-DS, visando estabelecer uma data para o início das obras do aterro 
sanitário. 

• Ocorrida em 03/05/2017, com representantes da Norte Energia, o Prefeito e sua respectiva 
Assessoria Jurídica, reiterou-se a importância do início imediato das obras e da emissão da Licença 
de Instalação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Anapu (SEMMAT). 

• A Prefeitura informou que o Município de Pacajá (distante 78km) manifestou interesse em fazer uso 
e gestão compartilhada do aterro sanitário, mas que, para tanto, dever-se-ia permutar o local de 
instalação para uma área entre os dois municípios. Face ao exposto, a Norte Energia esclareceu que a 
área destinada à construção do aterro já fora adquirida, bem como o projeto executivo elaborado e 
aprovado pela Prefeitura. Destacou-se, novamente, que a obra já foi, inclusive, contratada. Portanto, 
aguardam-se apenas as autorizações e emissão das licenças necessárias para início das obras.  

• Na oportunidade, a Prefeitura não definiu o prazo com relação à data de início das obras, nem 
quanto à emissão das licenças. Todavia, a Assessoria Jurídica da Prefeitura se comprometeu a 
realizar uma análise de toda documentação enviada até então, e emitir um parecer em 15 dias. Na 
ocasião, externou-se a preocupação da Norte Energia com o referido prazo, já que compromete o 
cumprimento da alínea “c” da condicionante 2.10 da L.O. 

• A situação supramencionada foi relatada ao IBAMA em 18/05/2017 por meio da correspondência 
CE 353/2017-DS. 

• Diante do não cumprimento do prazo estipulado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura de 15 dias 
para a emissão do referido parecer, a Norte Energia em 06 de junho 2017 encaminhou CE 
0422/2017-DS solicitando encarecidamente e com a maior brevidade possível o envio desse 
documento, visto que compromete o cumprimento da alínea “c” da condicionante 2.10 da LO. 

• Em 07/11/2017 estava prevista uma inspeção de campo com representantes da Norte Energia e das 
Secretarias de Meio Ambiente de Anapu e de Pacajá para identificação de áreas passíveis de 
implantação do aterro sanitário. No entanto, dado o não comparecimento dos técnicos da SEMMA 
de Pacajá, nova visita será agendada. Neste sentido, a Norte Energia aguarda posicionamento para 
análise interna e posterior discussão junto ao IBAMA. 

• Nesse monitoramento foi informado novamente que a prefeitura ainda não definiu o prazo com 
relação à data de início das obras, nem quanto à emissão das licenças.  
 

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

2013. 
 
Melhorias nos Caminhos de Serviços nas Vilas de Belo Monte e Belo Monte do Pontal 

 
• As obras estão concluídas. 
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Anapu 
 
Educação  
 
• Não houve progresso nesse período. No total, 7 escolas já estão construídas.  
• O número de salas de aula entregues e a capacidade de atendimento também não foram atualizadas 

(40 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.980 alunos). 
 
Saúde  
 
• Os 9 equipamentos de saúde previstos estão concluídos. 
Brasil Novo 
 
• Todas as 8 obras em educação e os 8 equipamentos de saúde previstos para este município 

encontram-se concluídos. 
• Total de 23 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.048 alunos. 
Senador José Porfírio 
 
Educação  
 
• Não houve progresso nesse período, 5 escolas estão concluídas e 1 encontra-se em andamento.  
• O número de salas de aula entregues e a capacidade de atendimento não foram alteradas (22 salas de 

aula entregues, com capacidade média para atender a 1.148 alunos). 
 

Saúde 
 
• Os 5 equipamentos de saúde previstos para este município estão concluídos. 
Pacajá 
 
Saúde 
 
• O equipamento de saúde previsto para este município está construído. 
Obras nos Reassentamentos Urbanos Coletivos - RUCs 
 
• Os 5 RUCs (Jatobá, São Joaquim, Casa Nova, Água Azul e Laranjeiras) estão concluídos, o público-

alvo definido pelo PBA já teve sua relocação concluída e estes se encontram em processo de 
consolidação social. 

• No que diz respeito à relocação do bairro Jardim Independente II, as informações são apresentadas à 
ANA e ao IBAMA em relatório específico, tendo o último sido protocolado por meio da CE 
0189/2018-SSAI em 12 de março de 2018 - 25º Relatório (ver status da condicionante 2.6 da LO, no 
Quadro 3.0.a do Anexo 3). 

• No que diz respeito ao RUC Pedral, as informações também vêm sendo prestadas ao IBAMA em 
relatório específico, com o último envio ocorrido por meio da correspondência CE 113/2018-
DPI/ME, em 07 de março de 2018 - 44º Relatório (ver status da condicionante 2.6 da LO, no Quadro 
3.0.a do Anexo 3).  

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla 
 
Pontes, Travessias e Sistema viário 
 
• Igarapés Altamira, Ambé e Panelas:  

− Todas as pontes encontram-se concluídas e operacionais.  
− No OF 02001.004081-2016-16, o IBAMA solicitou à NE que recuperasse áreas assoreadas no 

igarapé Panelas sob a ponte da Tancredo Neves. A NE informou ao IBAMA, em 12/05/16, que 
foi realizada inspeção nos taludes dessa ponte, e que não foi verificada a necessidade de 
intervenções, já que a proteção vegetal natural está se consolidando. Nos lugares onde não 
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houve esta recomposição natural, a NE iniciou o plantio de gramínea em 12/05. 
− Em atendimento ao Ofício 02001.004081-2016-16, em 17/06/16 a NE encaminhou relatórios 

fotográficos e projeto de drenagem dos RUCs.  
− No que concerne a retirada da Ponte da Rua da Peixaria, a NE informou (CE 0425/2016-DS de 

31 de agosto de 2016) que foi dada entrada em uma Ação de Produção Antecipada de Provas, 
solicitando a interdição e remoção da referida ponte. Paralelamente, a Norte Energia manejou 
Agravo de Instrumento no Tribunal, contra a decisão de primeiro grau que não autorizou a 
remoção da ponte. Ainda não houve decisão e está sendo monitorado. No monitoramento 
referente ao trimestre janeiro-março de 2017 houve elevação do nível do reservatório, 
resultando na submersão desta ponte. Face a esta situação, a Norte Energia mobilizou o Corpo 
de Bombeiros, que procedeu com a imediata sinalização e interdição da referida ponte. Além 
disso, o Corpo de Bombeiros se comprometeu a acionar a Defesa Civil. 

 
Sistema Viário 
 
• As obras foram retomadas na segunda quinzena de agosto/2016 com os serviços de mobilização do 

canteiro de obra e plano das intervenções viárias, sinalização e autorizações dos órgãos pertinentes. 
• Na CE 422/2016-DS de 30/08/2016, a Norte Energia informa as ações realizadas pela Prefeitura 

Municipal de Altamira em áreas, devidamente licenciadas pela própria, para as obras de intervenção 
viária no âmbito do projeto de Parques e Reurbanização da Orla. Uma vez que, a continuidade 
dessas atividades poderia acarretar prejuízos, atrasos e retrabalhos nas áreas de intervenção. 

• Os trechos T2 e T3, referentes a margem direita do Igarapé Altamira, encontram-se com as obras 
concluídas. Em relação ao trecho T2, de modo a melhorar a trafegabilidade, serão realizadas a 
correção de patologias e adequação do canteiro central, conforme informado na CE 977/2017-SSI.  

• Os trechos T1 e T4, tiveram suas obras reprogramadas com término para dezembro de 2017 e agosto 
de 2018, respectivamente. Em relação ao T1, a pavimentação asfáltica encontra-se concluída. Com 
relação aos demais complementos, não houve avanços, mas conforme já reportado, tão logo possível 
será retomada a obra. No T4, no que se refere ao trecho da Ponte da Ernesto Acioly a BR 230, 
encontra-se concluída a pavimentação asfáltica, ficando pendente a conclusão do canteiro central, 
calçada de pedestre e meio fio. A continuidade dos serviços e consequentemente a finalização 
destes, dependem da estiagem após o período de chuva. Igualmente, o trecho da BR 230 ao trevo de 
Vitória do Xingu não apresentou avanços em virtude das condições climáticas do período.  

• O trecho T5 teve suas obras concluídas nesse período. 
• No que diz respeito ao T6, esta obra encontra-se concluída e liberada na sua totalidade para o tráfego 

de veículos. As demais intervenções pertencentes a este pacote de contratação, os acessos ao RUC 
Laranjeiras, Cama de Vara e Estrada do Sanatório também se encontram concluídas. 

 
 As atividades encontram-se em andamento, com os respectivos cronogramas sendo acompanhados e 

reavaliados. Segue o status do avanço: 
• 1° TRECHO - Ponte Cel. José Porfírio até Ponte Ernesto Acioly – avanço da obra: 90%.  
• 2° TRECHO - Margem direita do igarapé Altamira - Ponte Cel. José Porfírio até Ponte João Coelho 

– obras concluídas.  
• 3° TRECHO - Margem direita do igarapé Altamira - Ponte João Coelho até Ponte Goldim Lins – 

obras concluídas.  
• 4º TRECHO - Ponte Ernesto Acioly até Trevo de Vitória do Xingu (avanço referente ao novo 

contrato) /  
− Ponte Ernesto Acioly até BR 230 – Avanço da obra: 45,20%  
− BR 230 até Trevo de Vitória do Xingu - Avanço da obra: 25,35%  

• 5º TRECHO - Av. Abel Figueiredo até Ponte Goldim Lins - obras concluídas. 
• 6º TRECHO - Av. Cel. José Porfírio - obras concluídas.  
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Requalificação da Orla (Infraestrutura e Paisagismo)  
• Em 25 de abril de 2017, a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), por meio do Ofício 

052/2017/SEPLAN informou a finalização das obras, e consentiu a Norte Energia a execução dos 
levantamentos necessários para início do projeto de reurbanização da orla propostos por esta 
empresa. 

• Ocorrida reunião (NE, SEPLAN e SEMAT), em 30 de maio de 2017, no intuito de dar continuidade 
às atividades de revisão do projeto e posterior implantação desta obra. As premissas de projetos 
foram discutidas junto aos Secretários presentes e, no intuito de sanar quaisquer dúvidas referentes a 
requalificação da Orla, foi realizada vistoria in loco no dia 01/06/2017 na presença de representantes 
da NE, SEPLAN e SEMAT. Na ocasião foram apresentadas pela municipalidade propostas de 
intervenções na Orla. Após essa apresentação, a Norte Energia procedeu com a análise e consolidou 
as premissas a serem seguidas no projeto em documento único a fim de colher a anuência da 
municipalidade antes do início do detalhamento e revisão dos projetos. Este documento, intitulado 
“Plano de Necessidade para a Revitalização da Orla de Altamira” foi encaminhado à Prefeitura em 
30/06/2017 por meio da correspondência CE 508/2017-DS. 

• Em 03/08/2017 a SEPLAN, por meio do ofício Nº116/2017/SEPLAN-PMA, validou as informações 
contidas no documento supracitado, possibilitando a continuidade das atividades referentes a este 
pacote de requalificação. 

• No monitoramento anterior, a Norte Energia prosseguiu com a elaboração do Projeto Básico, sendo 
este apresentado às Secretarias SEMAT e SEPLAN em 31/10/2017 para aprovação e validação da 
proposta. Na oportunidade, informou-se que o início das obras de reurbanização estavam previstas 
para dezembro de 2018, prazo este que não foi recepcionado pelo órgão. Neste contexto, a NE 
informou que está dando os encaminhamentos necessários para continuidade de suas ações.  

 
Atracadouros 
• Píeres do mercado do peixe: obras concluídas 
• Porto Seis: obras concluídas. 
• Porto do Pepino e Atracadouros do Panelas e do RUC Laranjeiras: obras concluídas. 
• Atracadouro do Panelas: obras concluídas 
• Atracadouro RUC Laranjeiras: obras concluídas 
 
Iluminação e Interferências 
 
Não houve alteração em relação ao monitoramento anterior: 
• Serviços preliminares - avanço de 70%  
• Remoção de interferências – obra concluída. 
• Iluminação da Orla, Sistema Viário (Pacote 02) e Parques - avanço de 80%  

 
A implantação da iluminação referente aos Parques Altamira e Ambé encontra-se concluída. No que diz 
respeito as intervenções na Orla de Altamira e Viário da Ernesto Acioly relacionadas a este pacote, as 
mesmas serão realizadas pari passu a essas obras.  
No que concerne a Requalificação da Orla, o Pacote de Iluminação foi revisto junto com a elaboração 
dos novos projetos Básicos e executivos e, portanto, sua implantação se dará no âmbito destes projetos. 
 

CIPAR (Centro Integrado de Pesca Artesanal, Centro Náutico, Colônia de Pescadores, Casa de Memória 
e Aquários); Praias; e Mirantes e Centro de Informações Turísticas – CIT 
• Casa de memória: obras concluídas* 
• Sede das associações: obras concluídas* 
 
*Através de interfaces com o Projeto de Valorização do Patrimônio Multicultural (item 9.1.2 do PBA) 
estas estruturas estão sendo objeto de tratativas de repasse junto à Universidade Federal do Pará – 
UFPA. Adicionalmente, a Norte Energia procedeu com a contratação da empresa responsável pela 
realização dos serviços complementares para adequada funcionalidade das edificações, sendo os 
trabalhos iniciados no período compreendido por este relatório, com duração de aproximadamente 4 
meses. Em termos de avanço físico e, considerando as atividades elencadas neste contrato de 
manutenção, tem-se para o referido período, avanço de 9% dos serviços executados. Dentre as 
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atividades em andamento, tem-se a realização dos reparos das esquadrias de madeira, as adequações 
elétricas, a manutenção da área externa, com a poda e corte de espécies arbóreas e a limpeza geral da 
área. 
 
• Mercado do Peixe – avanço de 60% (avanço referente ao novo contrato). Concluídas as obras de 

infraestrutura, superestrutura e cobertura. Os serviços tinham sido temporariamente interrompidos 
em função da desmobilização da empreiteira (decisão unilateral), porém foram retomados no dia 06 
de junho de 2017. Estavam em andamento os serviços de acabamento tais como, pintura, instalação 
e montagem das portas e esquadrias, instalação de louças e metais, além dos serviços de instalações 
elétricas, construção de calçadas de pedestres e montagem dos equipamentos de condicionamento do 
ar. Na área externa, estavam em andamento os serviços são plantio de grama e mudas arbóreas. 
Nesse período não houve avanços de obra nesta edificação.  

• Centro Náutico – obras concluídas. A estrutura do Centro Náutico foi repassada a Associação dos 
Carpinteiros Navais de Altamira e Xingu, no dia 27 de fevereiro de 2017, e já se encontra em 
operação pelos Associados. 

• Sede dos aquaristas – concluídas as obras civis. 
 

Praias 
• Praias da Orla, do Adalberto e do Massanori: obras concluídas.  
• O PRAD na Praia do Adalberto foi concluído. Para a Praia do Massanori, as atividades foram 

iniciadas com o isolamento da área destinada para o PRAD, porém nesse período não foram 
reportados avanços relacionados a esse tema. 

• Prosseguem os entendimentos entre Norte Energia e PMA para transferência desses equipamentos 
para gestão e manutenção da administração municipal.  
 

Parques (Urbanismo e Paisagismo) 
 
Parte I (a) – Conformação das áreas: Parque Altamira 
• 1ª Etapa: Trabalhos na margem esquerda, entre as pontes Cel. José Porfírio e João Coelho: obras 

concluídas e em uso pela população. 
 
• 2ª Etapa: Trabalhos na margem direita, entre as pontes Cel. José Porfírio e João Coelho: obras 

concluídas e em uso pela população. 
 

• 3ª Etapa: margem esquerda do igarapé da Ponte da João Coelho a Gondim Lins: obras concluídas. 
 

*Em virtude de um acréscimo da área de serviço em aproximadamente 45.000 m2 e da necessidade de 
complementação das redes de drenagem existentes na cidade para se conectarem as do parque, houve 
comprometimento no atendimento ao prazo de conclusão previsto para outubro de 2016, conforme 
informado ao IBAMA por meio da CE1017/2016-DS. As obras foram retomadas em outubro/2017 com 
os serviços de limpeza geral da área, terraplanagem, plantio de grama e assentamento de piso tipo 
bloquetes.  

 
• 4ª Etapa: margem direita do igarapé da Ponte da João Coelho a Gondim Lins: obras concluídas e em 

uso pela população. 
 
Parte I (b) – Conformação das áreas: Parque Igarapé Ambé 
 
• Em relação ao trecho 05, compreendido entre a Rua 6 do Bairro Mutirão até o RUC Jatobá, dada as 

questões associadas ao zoneamento e à vocação conservacionista da área, foi definido no âmbito do 
GT Parques, em reunião ocorrida no dia 11/09/2017, a preservação do trecho, considerando 
propostas minimamente intervencionistas, visando a preservação da qualidade ambiental existente. 
Neste sentido, a Norte Energia se comprometeu a cercar a área limítrofe as regiões urbanizadas dos 
bairros vizinhos. Conforme informado, anteriormente, no que concerne às tratativas com o DNIT e 
PRF, foi concluída a implantação do guarda corpo de madeira em ambas as laterais com a BR -230, 
limítrofe ao parque. Está em andamento a elaboração do layout das placas de sinalização, bem como 



 

 

 

 

 

77 

 

projeto de sinalização do leito da via. 
 

• 1ª Etapa 
o 1º trecho: Baixo do Bairro Aparecida: obras concluídas 
o 2º trecho: Da Avenida Ernesto Acioly até a Travessa da Harmonia - Bairro Boa Esperança: 

obras concluídas 
o 3º trecho: Da Travessa da Harmonia (Bairro Boa Esperança) até a Rodovia Transamazônica - 

BR-230: obras concluídas 
 

• 2ª Etapa 
o 4º trecho: Da Rodovia Transamazônica (BR-230) até a Rua 6 do Bairro Mutirão: obras 

concluídas. 
o 5º trecho: Da Rua 6 do Bairro Mutirão até o RUC Jatobá: não iniciado. Área de conservação. 

  

Parte II – Implantação dos equipamentos 
 
Encontra-se em andamento a rodada de discussão com a Equipe da SEMAT no âmbito do GT do Plano 
de Manejo, nas quais são repassados os status dos assuntos e as ações necessárias para continuidade do 
processo de criação do Parque, bem como apresentado a Ortofoto atualizada dos Parques sobreposta ao 
Zoneamento proposto. 
 
Em continuidade as ações relativas à elaboração do Plano de Manejo, a Norte Energia encaminhou a 
SEMAT em 04/04/2017 – CE 066/2017-DS-SSE o material digital da Ortofoto com a sobreposição dos 
Projetos e Zoneamento proposto do Parque Natural Municipal de Altamira para análise detalhada da 
equipe técnica deste órgão. 
 
Em ofício datado de 19/05/2017, a SEMAT solicitou imagens da referida Ortofoto em extensão “TIFF”, 
bem como informações acerca dos orçamentos de manutenção do Parque. Na oportunidade, também 
foram solicitadas à Norte Energia novas estruturas no Parque, a construção de sede administrativa, 
postos de monitoramento e construção de bases de guarda de material para manutenção do Parque 
Natural. Em 30 de maio de 2017 a Norte Energia por meio da CE 0371/2017-DS encaminhou as 
imagens em TIFF, planilha contendo informações do quantitativo dos profissionais e materiais 
necessários à manutenção do Parque. Informou ainda que em relação a implantação de novas estruturas, 
estas não estão contempladas e/ou preconizadas em suas obrigações junto ao IBAMA no bojo do 
processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte. No entanto, tais demandas podem ser 
previstas, debatidas e planejadas no âmbito do GT de Parques durante a evolução do Plano de Manejo 
como diretrizes futuras a cargo do gestor do Parque. 
 
Ainda em continuidade as atividades relativas a elaboração do Plano de Manejo, a Norte Energia por 
inúmeras vezes solicitou junto a SEMAT a realização da reunião mensal com a Comissão Elaborativa 
(Técnica) do Plano de Manejo do Parque, sendo informado por este órgão que as reuniões somente 
seriam retomadas quando da aprovação da lei de criação do Parque na Câmara Municipal. A Norte 
Energia no intuito de dar continuidade ao trabalho solicitou que as reuniões ocorressem em paralelo a 
aprovação da referida Lei.  
Em reunião realizada no dia 21/08/2017, ficou acordado entre SEMAT e SEPLAN a retomada do GT 
para discussão do Plano de Manejo, tendo estas ocorrido nos dias 01/09/2017 e 11/09/2017. As 
propostas já debatidas e as informações já tomadas vêm sendo consolidadas em uma versão preliminar 
no plano de manejo. De acordo com o planejamento proposto, as discussões acerca da criação do parque 
devem ocorrer num horizonte previsto para os próximos 2 (dois) anos. Não houve atualização nesse 
período de monitoramento. 
 
Mirantes e Centro de Informações Turísticas – CIT 

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

Vitória do Xingu por meio do Termo de Doação nº DS-T-028/2014. 
 
 
6.2 
Desempenho Ambiental da Construção 
 
No presente Capítulo serão abordadas as medidas correspondentes aos Programas de 
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas, ambos parte do 
PAC, cujo andamento pôde ser observado no 21º RSAP e nas inspeções de campo, 
realizadas entre os dias 21 e 25 de maio de 2018.  
 
6.2.1 
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) 
 

6.2.1.1 
Controles Ambientais das Obras Principais 
 
A seguir são apresentadas as medidas de controle ambiental implementadas no âmbito 
do PCAI pelos consórcios CCBM e COMGEV no período. As informações foram 
obtidas nos RGM-Es referentes a março de 2018. Informações mais detalhadas sobre o 
PRAD constam na Seção 6.2.2, adiante. 
 
No período em avaliação o CMBM interrompeu suas atividades, sendo substituído em 
março de 2018 pelo COMGEV, atualmente responsável pela execução da montagem 
eletromecânica da UHE Belo Monte. Ressalta-se que os RGM-Es do CMBM referente 
aos meses de janeiro e fevereiro não foram disponibilizado pela NE nesse período de 
monitoramento 
 
• Vias de acesso 
 
CCBM:  

− Melhoria nos acessos com lançamento e espalhamento de material (solo e 
rocha), compactação, umectação, aplicação de matacos (rochas) nas bordas de 
acessos, manutenção da sinalização e melhorias nos sistemas de drenagem. 

− Pavimentação asfáltica do Travessão 27, no trecho interno ao Sítio Canais, entre 
a Ponte do Canal de Derivação até a entrada para o antigo viveiro de mudas, 
com lançamento de material (solo e brita), espalhamento, umectação, 
compactação e imprimação (aplicação de massa asfáltica). 

− Recuperação de processos erosivos no acesso interno principal do Sítio que liga 
a portaria principal ao refeitório, ocasionados pela ocorrência de chuvas no 
início do período chuvoso.  

 
COMGEV:  

− Umectação do pátio de montagem, por meio de caminhão pipa de água bruta. 
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• Canteiro de obras e acampamentos  
 
CCBM:  

− No período deste relatório, foi dada continuidade ao avanço dos processos 
construtivos da UHE Belo Monte e dos processos de desativação e 
desmobilização de áreas e ativos 

− Sítio Pimental: desmontagem dos reservatórios da ETA e conclusão da 
desmontagem das estruturas da Ilha Marciana. Está em andamento as atividades 
de conformação das áreas da Oficina Mecânica Central, Posto de 
Abastecimento. 

− Sítio Belo Monte: realizadas atividades na Casa de Força II, com o lançamento 
de concreto com forma deslizante, serviços de desforma, limpeza de blocos, 
acabamentos, armação e limpeza de fundação. A atividade de dragagem do 
material da ensecadeira de 3ª fase permaneceu paralisada, sendo realizados 
apenas testes para verificar o comportamento do material no BF5A, a previsão 
de retomada da atividade é para a primeira semana de abril. As atividades de 
limpeza do dreno de pé no Dique 8A tiveram continuidade durante o mês de 
março.  

− Sítio Canais: correção de processo erosivos nos Km 8 e 9, adequação do talude 
no Km 9,5. 

− Canal de Derivação: limpeza de canaletas na cota 100m, roçagem manual ao 
longo do canal e limpeza dos Diques de Contenção de Igarapés (DCIs). 
 

COMGEV:  
− Construção das estruturas do canteiro pioneiro do consórcio. 

 
• Subestações e Linhas de Transmissão 
 
CCBM:  

− Encontra-se em operação duas SEs no Sítio Belo Monte (Santo Antônio e 
Monlevade). Observa-se que a SE Santo Antônio localizada no Sítio Belo Monte 
é uma estrutura definitiva, e que a mesma já foi entregue para a concessionária 
de energia responsável por sua operação (CELPA). 

− As subestações dos Sítios Canais e Pimental (Surinan e Hematita) encontram-se 
desativadas para posterior desmobilização. Os transformadores instalados na 
Subestação Surinan foram removidos e encaminhados para o pátio de 
transformadores do Sítio Belo Monte. A subestação Hematita encontra-se 
completamente desmobilizada em fase de execução de PRAD. 

 
COMGEV:  

− O fornecimento de energia elétrica é proveniente da concessionaria de energia 
elétrica da região CELPA – Centrais Elétricas do Pará. O consórcio dispõe de 
geradores em determinadas frentes de serviço. Todos os geradores dispõem de 
um dispositivo de controle ambiental, bacia de contenção interna, e bacia de 
contenção externa para aqueles equipamentos que não possuem a bacia interna, 
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para conter eventuais vazamentos de efluentes industriais que possam vir a 
ocorrer. Os geradores são vistoriados nas áreas onde os mesmos encontram-se 
locados.  

 
• Áreas de empréstimo, jazidas, bota-foras e estoques 
 
CCBM:  

− No mês de março 2018 o bota fora que permaneceu em uso foi o BF-07. O BF-
5A continuou com a sua utilização paralisada em decorrência do colapso em 
uma de suas faces, resultando no carreamento de sólidos (areia e argila) para 
área do entorno do mesmo. A previsão de retorno das atividades de lançamento 
do material dragado da ensecadeira de 3ª é para primeira semana do mês de abril 
e, o término desta atividade, bem como o encerramento da utilização do BF-5A, 
é em junho de 2018. 

− A jazida explorada no período deste relatório foi a AE-B1, com retirada de solo 
para recobrimento de resíduos nas células do Aterro Sanitário.  

− As atividades de exploração de material rochoso na Pedreira de Bela Vista 
(Pedreira 1A) foram paralisadas em maio/17 e retomadas em outubro de 2017, 
com escavação mecanizada para aplicação de material rochoso no Travessão 27, 
tratamento dos taludes da BVSA, drenos do Dique 8A e enrocamento dos 
taludes do BF-5A. A partir de maio/18 a atividade de exploração de material 
rochoso será realizada com utilização de explosivos. 

 
• Tráfego, transporte e operação de máquinas e equipamentos 
 
CCBM:  

− Treinamento dos funcionários no atendimento a emergências ambientais e em 
contato com as comunidades do entorno.  

− Umectação constante dos acessos e canteiros por meio de caminhões-pipa, 
objetivando a prevenção de emissão de partículas suspensas, assegurando a boa 
visibilidade aos motoristas e operadores.  

− Disponibilização de kits de emergência nos equipamentos para utilização em 
caso de vazamento de óleo ou outros produtos químicos.  

− Acompanhamento dos Planos de Manutenção programada da frota de máquinas 
e equipamentos, para prevenção de ocorrência de vazamentos.  

 
COMGEV:  

− Treinamento dos funcionários no atendimento a emergências ambientais e em 
contato com as comunidades do entorno.  

− Umectação constante dos acessos e canteiros por meio de caminhões-pipa, 
objetivando a prevenção de emissão de partículas suspensas, assegurando a boa 
visibilidade aos motoristas e operadores.  

− Disponibilização de kits de emergência nos equipamentos para utilização em 
caso de vazamento de óleo ou outros produtos químicos.  

− Acompanhamento dos Planos de Manutenção programada da frota de máquinas 
e equipamentos, para prevenção de ocorrência de vazamentos. 
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• Transporte de trabalhadores e de máquinas e equipamentos 
 
CCBM:  

− Vistoria periódica, pela equipe de Segurança do Trabalho, dos ônibus vans e 
veículos leves que transportam trabalhadores; 

− Para o transporte de materiais, equipamentos e peças, respeito às normas que 
definem o porte dos equipamentos, a classe das carteiras de habilitação dos 
motoristas, estratégias de transporte para minimizar os distúrbios à comunidade; 

− Identificação de todos os equipamentos de transporte, tanto de profissionais 
quanto de equipamentos ou de materiais, de acordo com o sítio construtivo. 

− Manutenção preventiva das máquinas e equipamentos conforme o número de 
horas trabalhadas (250, 500, 1000 e 2000). A inspeção preventiva é realizada no 
equipamento utilizando-se as medidas básicas de prevenção ao meio ambiente. 
Quando necessário realizar manutenções e reparos de maior especialidade, os 
equipamentos são encaminhados para avaliação pelo setor de manutenção. 
 

COMGEV:  
− Os veículos utilizados para o transporte de funcionários, peças e equipamentos 

atendem aos requisitos legais e normativos pertinentes.  
− O transporte de pessoal é realizado por ônibus, equipados com cintos de 

segurança e os motoristas possuem carteira nacional de habilitação compatível 
com o porte e atividade do veículo, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, e periodicamente passam por treinamentos de orientação.  

− Para transporte de equipamentos e peças são utilizadas carretas tipo prancha, de 
capacidade compatível com material a ser transportado. 
 

• Manejo de substâncias perigosas 
 
CCBM:  

− Continuidade na operação do posto de combustível no sítio Belo Monte, 
composto por tanque aéreo horizontal e dotado de todos os dispositivos de 
proteção ambiental necessários, tais como: piso impermeável, canaletas de 
direcionamento do fluxo da água de lavagem de piso (ou caso ocorram 
vazamentos) para caixa separadora de água e óleo, extintores, cobertura e kits de 
emergência ambiental. Tanques contendo bacias de contenção com capacidade 
de 110% daquela de armazenamento do reservatório. 

− Solicitação das Fichas de Informações de Segurança do Produto Químico 
(FISPQs) para os fornecedores das substâncias perigosas; 

− Abastecimento em campo, realizado pelos caminhões comboios, seguem as 
diretrizes do Procedimento Operacional para Abastecimento e Lubrificação em 
Campo (PO CCBM 220 33). 

− Transporte dos materiais utilizados no processo de detonação, tais como 
emulsão, retardadores, cordéis e detonadores, por meio de paiol móvel, 
devidamente licenciado pela empresa contratada pelo CCBM para a execução da 
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atividade. Os paióis construídos pelo CCBM nos canteiros de obra encontram-se 
desativados. 

 
COMGEV:  

− O depósito de Produtos Químicos é provido de piso impermeável, ventilação e 
contenção, sendo devidamente identificado quanto aos riscos, apresentando as 
FISPQs dos produtos armazenados e possui kit ambiental para mitigação de 
possíveis vazamentos. 

 
• Tratamento de efluentes domésticos e industriais 
 
Efluentes Domésticos 
 
CCBM: 
 
O tratamento dos efluentes sanitários gerados nos canteiros de obra da UHE Belo Monte 
é realizado pelo sistema de lagoas (facultativa e maturação) no sítio Belo Monte. 
Conforme já mencionado no relatório anterior, o CCBM voltou a realizar o despejo do 
efluente sanitário coletado nos banheiros químicos das frentes de serviço dos sítios 
Pimental e Canais, na ETE do Sítio Pimental. A utilização da ETE de Pimental se fez 
necessária uma vez que se tornou inviável o número de viagens necessárias para 
deslocamento do caminhão limpa fossa para coletar e destinar todo o efluente gerado 
neste canteiro para a ETE do sítio Belo Monte. 
 
Os efluentes são monitorados mensalmente por meio da análise dos seguintes 
parâmetros: pH (a 20°C); T (oC); O.D.; Sólidos totais; Turbidez; Coliformes totais; 
DBO5; DQO; Nitrogênio amoniacal; Nitrogênio total; Fósforo total; Nitrato; Nitrito; 
óleos e graxas minerais; óleos e graxas vegetais e animais; e Scherichia coli. 
Semestralmente faz-se uma análise mais completa, incluindo metais pesados, 
hidrocarbonetos, entre vários outros parâmetros.  
 
No relatório do CCBM, foram apresentados os resultados das análises dos efluentes das 
duas ETEs para o período de janeiro a março de 2018, os quais foram comparados aos 
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011. O monitoramento é feito por 
amostragens, conforme estabelecido no procedimento Plano de Amostragem para o 
monitoramento dos efluentes industriais e sanitários.  
Foram apresentadas informações quanto ao volume de efluente gerado por mês, 
incluindo o número de laudos analisados, o número de laudos satisfatórios, o número de 
laudos insatisfatórios e as eficiências de remoção de DBO. A análise crítica dos 
resultados que consta no quadro restringe-se ao parâmetro DBO, já que a legislação 
brasileira estabelece limites para poucos parâmetros. Todos os laudos apresentaram 
resultados satisfatórios, apresentando um atendimento de 100% aos parâmetros de 
lançamento estabelecidos pela resolução CONAMA 430/2011. 
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COMGEV: 
 
O consórcio adquiriu uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com capacidade 
de tratamento de 384 m³/dia. Os efluentes sanitários oriundos do canteiro de obras 
(banheiros diversos das frentes de serviços) são coletados e transportados por caminhão 
apropriado até a sua ETE, já nas áreas do refeitório e alojamentos são destinados para 
tratamento por meio da rede interligada. 
 
No relatório de março foi apresentado o resultado da análise realizada em uma amostra 
de efluente tratado na ETE. A análise que consta no quadro apresentado no relatório do 
consórcio restringe-se ao parâmetro DBO, já que a legislação brasileira estabelece 
limites para poucos parâmetros. O laudo dessa análise apresentou resultado satisfatório, 
apresentando um atendimento de 100% aos parâmetros de lançamento estabelecidos 
pela resolução CONAMA 430/2011. 
 
Efluentes Industriais 
 
Além dos resultados do monitoramento dos efluentes domésticos, o RGM-E do PCAI 
informa também os resultados do tratamento dos efluentes industriais nas Caixas 
Decantadoras de Sólidos e Caixas Separadoras de Água e Óleo (CSAO).  
 
CCBM: 
 
Em março de 2018 permaneciam em operação, apenas as unidades de tratamento de 
efluentes industriais do Sítio Belo Monte: (i) seis CSAO - sendo duas em oficina 
mecânica do CCBM, uma no posto de combustíveis definitivo, duas na Central de ar 
comprimido (Área de Montagem e Central de Concreto) e uma na Subestação 
Monlevale; e (ii) uma caixa decantadora de sólidos na Central de Concreto Definitiva.  
 
As estruturas consideradas desativadas, mas que ainda não foram higienizadas por 
completo, permanecem sendo monitoradas por meio de laudos mensais, até sua 
completa descontaminação. 
 
O monitoramento do tratamento de efluentes industriais é feito em relação aos seguintes 
parâmetros: Nitrogênio amoniacal; Óleos e Graxas Minerais; pH; Temperatura; 
Turbidez; e Surfactantes. Os resultados são comparados aos limites da CONAMA 
430/11.  
 
Os resultados foram apresentados no RGM-E em Quadros Sintetizados que informam o 
total de laudos realizados, a quantidade de satisfatórios e insatisfatórios (um parâmetro 
extrapolando o limite da legislação já torna o laudo insatisfatório), e a eficiência em 
porcentagem, considerando os laudos satisfatórios em relação ao total de laudos. Os 
laudos foram incluídos como anexo, e foi apresentada uma análise crítica dos 
resultados, apontando que o desempenho do tratamento de efluentes industriais no 
período foi de 100% de atendimento aos parâmetros da CONAMA Nº 430/2011.  
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O CCBM também apresenta informações em relação ao controle de limpeza das bacias 
de sedimentação e Caixas SAO, como o número de limpeza programas e realizadas, e 
indicador de atendimento previsto.  
 
No período entre janeiro de março de 2018 encontrava-se em operação apenas a central 
de concreto do Sítio Belo Monte. Durante o período deste relatório foram coletadas três 
amostras de efluentes na bacia de decantação da central de concreto. 

COMGEV: 
 
Informado pelo consórcio que existe um sistema de tratamento de efluentes industriais 
no pátio do COMGEV para atender a geração de efluentes derivados do processo de 
decapagem de tubulações, pela empresa Coneval. Dentro do processo de tratamento 
final, a água tratada fica disponível para reutilização na atividade de decapagem, 
diminuindo a utilização dos recursos hídricos.  
 
Os efluentes gerados em casos de vazamentos de óleo são destinados à empresa 
contratada pela NE 
 
A discussão dos resultados do tratamento de efluentes domésticos e industriais e a 
análise da conformidade do empreendimento com os padrões legais aplicáveis também 
são feitas no Capítulo 7.0. 
 
• Tratamento da água para abastecimento 
 
As coletas e análises de água são realizadas por meio de uma programação mensal de 
cada executora. 
 
CCBM: 
 
As ETAs que permanecem em operação são a de 35m³/h e a de 100m³/h do Sítio Belo 
Monte. Esta ETA é composta por bombeamento, calha Parshall, sistema de adição de 
produtos químicos, floco decantador, decantador, filtro de carvão ativado e sistema de 
desinfecção. 
 
A ETA do Sítio Bela Vista foi desativada em outubro de 2015, sendo a água potável 
utilizada no canteiro transportada por meio de caminhão pipa desde a ETA do Sítio 
Belo Monte. As ETAs das unidades de Canais e Pimental foram desativadas em  julho 
de 2016 e fevereiro de 2017, respectivamente. 
 
De acordo com o Plano de Amostragem da Água Potável, o atendimento à Portaria 
2914/11 é feito por meio da seguinte grade de amostragem: 
 

− Escherichia coli, Coliformes Totais, Turbidez, Cloro livre, pH e cor são 
amostrados duas vezes por semana na saída do tratamento e uma vez por 
semana na rede de distribuição e reservatórios/bebedouros. 
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− Contagem de bactérias heterotróficas é feita 1 vez por semana em 20% das 
amostras coletadas. 

− Escherichia coli, Coliformes Totais e Cianobactérias são amostrados 
mensalmente no ponto de captação. 

− Amostragem completa conforme anexo VIII da Portaria 2914/11, na saída do 
tratamento e no ponto de captação, com frequência semestral. 

 
O resultado do monitoramento da qualidade da água nas ETAs e nos bebedouros para o 
período de janeiro a março de 2018 foi apresentado no RGM-E de março na forma de 
Quadros e gráficos que informam o total de laudos realizados, a quantidade de 
satisfatórios e insatisfatórios (um parâmetro extrapolando o limite da legislação já torna 
o laudo insatisfatório), a eficiência em porcentagem, considerando os laudos 
satisfatórios em relação ao total de laudos. No caso de irregularidade, são apresentadas 
informações como o número do laudo, localização, data da coleta e ação tomada, 
incluindo o número da RNC ou RAC abertas. Os laudos de potabilidade das ETAs e dos 
bebedouros do CCBM foram apresentados como anexo ao RGM-E, assim como os 
quadros sintetizados de potabilidade, incluindo ETAs e bebedouros.  
 
No período deste relatório foram realizadas 18 coletas de amostras nas ETAs, 
resultando em 18 laudos conclusivos, todos com resultados satisfatórios para os 
parâmetros de potabilidade, apresentando desta maneira um desempenho de 100% em 
relação ao indicador estabelecido (mínimo de 95% das amostras satisfatórias). 
 
Em relação aos bebedouros, foram analisadas 195 amostras, todas com resultados 
satisfatórios para os parâmetros de potabilidade, apresentando desta maneira um 
desempenho de 100% em relação ao indicador estabelecido (mínimo de 95% das 
amostras satisfatórias). 
 
COMGEV: 
 
O consórcio adquiriu uma Estação de Tratamento de Água (ETA) para tratamento da 
água proveniente dos 09 (nove) poços tubulares profundos. A autorização para captação 
de água subterrânea se deu por meio da outorga de número 2884/2017, emitida pela 
SEMAS/PA em julho de 2017, a qual tem validade até 09/07/2022.  
 
Para o abastecimento de água no canteiro de obras, alojamento e refeitório, está sendo 
utilizada água potável tratada e fornecida por essa ETA. A água para o canteiro de obras 
é transportada e distribuída por meio de caminhão tanque. Para o alojamento e 
refeitório, o abastecimento é feito pelo sistema de tubulações em pvc existente nas 
estruturas.  
 
Em março não foram coletadas amostras da ETA em função de manutenções no período 
da coleta, portanto, o relatório do consórcio apresentou apenas uma amostra do mês 
subsequente, a qual foi considerada satisfatória. 
 
O abastecimento de água dos bebedouros no canteiro de obras é realizado por meio da 
água potável, também fornecida pela ETA do consórcio. Nesse período, mais 



 

 

 

 

 

86 

 

precisamente em março, foram analisadas 6 amostras e todas foram consideradas 
satisfatórias. 
 
A discussão dos resultados também é feita no Capítulo 7.0, onde se analisa a 
conformidade do empreendimento com os padrões legais aplicáveis. 
 
• Gestão de resíduos sólidos 

 
As medidas gerais de gestão de resíduos sólidos praticadas pelo CCBM e demais 
empresas são descritas no Capítulo 7.0. 
 
Apenas a Central de Resíduos do Sítio Belo Monte encontra-se ativa. As demais, de 
Pimental e Canais, foram desativadas respectivamente em janeiro e junho de 2016, e a 
de Bela Vista desmobilizada em janeiro de 2016. O aterro sanitário do Sítio Pimental 
também teve sua atividade paralisada em razão da redução das atividades no referido 
canteiro de obras, entretanto, em setembro de 2017, sua operação foi retomada para total 
preenchimento da última célula com a destinação dos resíduos oriundos da 
desmobilização dos canteiros Canais e Pimental.  
 
A forma de gerenciamento de resíduos sólidos do consórcio construtor e das empresas 
montadoras é a mesma. O RGM-E do CCBM incluiu como anexo o Inventário dos 
resíduos gerados na obra pelas empresas, para o período de janeiro a março de 2018. 
Esses quadros informam a quantidade gerada por mês para cada um dos 16 Grupos de 
resíduos classificados, e o tratamento previsto ou realizado para cada tipo de resíduos. 
Foram apresentados também os quantitativos, no trimestre, dos resíduos destinados às 
empresas terceirizadas e ao aterro sanitário, discriminados para cada mês e por tipo de 
resíduo.  
 
O CCBM continua realizando o reaproveitamento de resíduos gerados nos canteiros, 
como, por exemplo: tambores metálicos, papel para rascunho, madeira, IBCs (tipo de 
container que chega à obra com produtos químicos) e pneus, dentre outros materiais. O 
CCBM realiza acompanhamento do Índice de Reciclagem e Resíduos Sólidos Classe B, 
que consiste na relação entre o percentual de resíduos reciclados destinados e o total de 
resíduos sólidos urbanos destinados. No Capítulo 7.0 foram apresentados os resultados 
desse indicador para o período de julho a setembro de 2017.  
 
O incinerador de resíduos do CCBM parou de operar em maio de 2016 devido a 
problemas mecânicos. Em outubro de 2016, baseado no volume de resíduos 
contaminados que tinha armazenado e comparando os custos de reparos e demais 
despesas para reativação do incinerador, o CCBM decidiu que economicamente seria 
viável contratar uma empresa especializada para destinação dos resíduos. Ocorre, 
porém, que ao longo do período de maio/16 até o setembro/17 os resíduos contaminados 
com óleo não foram destinados, sendo destinados apenas os resíduos do serviço de 
saúde, de maneira que gerou um grande acúmulo de resíduos contaminados com óleo na 
Central de Resíduos do Sítio Belo Monte. O CCBM realizou novo estudo para reparos 
no incinerador e constatou que, diante do cenário atual, era mais interessante investir na 
reativação do incinerador do que destinar os resíduos remanescentes e que serão gerados 
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futuramente através de empresas terceirizadas. Além do aspecto econômico foi avaliado 
também o risco do transporte destes resíduos por longas distâncias, uma vez que 
as empresas habilitadas na destinação de resíduos perigosos têm suas instalações na 
cidade de Belém, que fica aproximadamente a 900 km da UHE Belo Monte. 
  
A previsão inicial de reativação do incinerador era fevereiro de 2018, mas o CCBM 
voltou atrás na decisão de reativar o sistema optando pela destinação dos resíduos 
contaminados por empresas especializadas e licenciadas para tal atividade. Foi realizado 
levantamento das várias empresas que fazem destinação de resíduos classe I, sendo que 
as mesmas fizeram visitas técnicas na Central de Resíduos, a fim de conhecer o resíduo 
e verificar o volume a ser destinado. A previsão é que a destinação destes resíduos 
ocorra até junho de 2019. 
 
A Jatobá/Isolux construiu baias para armazenamento temporário dos resíduos gerados 
durante suas atividades. A coleta destes resíduos nestas baias e destinação final é 
realizada pelo CCBM. Os resíduos contaminados são armazenados em baia específica, 
dotada de piso impermeável e devidamente identificada. Ressalta-se que a geração de 
resíduos orgânicos é baixa, uma vez que as refeições são realizadas em restaurante 
terceirizado externo à obra, localizados na Vila de Belo Monte do Pontal. A coleta dos 
resíduos orgânicos é realizada pela prefeitura de Vitória do Xingu e destinados para o 
Aterro Sanitário do Sitio Belo Monte. 
 
O COMGEV mencionou em seu relatório de março que os resíduos são encaminhados 
para a Central de Resíduos localizada no Pátio de Montagem, até serem encaminhados 
para destinação final. No próximo relatório será mais bem detalhada a sistemática de 
gerenciamento adotada por esse consórcio. 
 
Foi iniciado também o processo de biorremediação dos solos contaminados por meio da 
técnica de bioestimulação. O CCBM optou por tratar os solos contaminados dentro do 
próprio canteiro. Neste processo será utilizado solo vegetal e fertilizantes para estimular 
a população natural de microrganismos já existentes, além de controlar as condições 
ambientais, propiciando um ambiente ideal a obtenção de altas taxas de atividade 
microbiológica dessa população. Todo o processo será realizado dentro de área coberta, 
com piso impermeável, dotada de mureta de contenção, canaleta de drenagem e caixa 
coletora de efluentes. Os solos serão classificados conforme NBR 10004 antes do início 
e após o ciclo do tratamento para avaliar a eficiência do mesmo. Foi desenvolvido um 
procedimento executivo que detalha todos os passos do tratamento. 
 
Desde outubro de 2016, os resíduos de madeira provenientes da construção civil 
passaram a ser queimados de forma controlada em área implantada na Jazida F2 no Sítio 
Belo Monte. Essa atividade de enterro e queima controlada de resíduos de madeira da 
construção civil foi licenciada e autorizada pelo IBAMA por meio do Ofício n° 
02001.009529/2016-80 COHID/IBAMA. Apesar desta aprovação, o CCBM continua 
realizando o controle sobre a reutilização dos resíduos da construção civil, de forma a 
reaproveitar os materiais e reduzir o volume de resíduos de madeira a serem destinados. 
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No relatório RGM-E do CCBM é apresentado um Quadro com informações quanto ao 
volume de resíduos de madeira destinados para queima controlada na Jazida F2, 
incluindo o volume acumulado desde outubro de 2016 e os valores para os três meses 
do período. 
 
• Emissões atmosféricas e ruídos 
 
O RGM-s do CCBM reporta, para o período janeiro a março de 2018, as medições de 
fumaça preta que realizaram nos veículos e equipamentos, utilizando a Escala 
Ringelmann. Os Relatórios incluem quadros / planilhas com o número de equipamentos 
avaliados por cada empresa no período, a quantidade de equipamentos com desvio e a 
porcentagem dos equipamentos avaliados em relação ao total de equipamentos na 
unidade. Conforme procedimento PS CCBM 220-15 – Emissões Atmosféricas R-06, o 
monitoramento de fumaça preta é realizado durante a manutenção de 500 horas de 
operação dos equipamentos. 
 
No período deste relatório o CCBM realizou manutenção preventiva de 500 horas nos 
equipamentos móveis e fixos conforme programação. Os equipamentos que foram 
monitorados no período apresentaram resultado satisfatório, não havendo ocorrências de 
anomalias envolvendo a emissão de fumaça preta que demandassem manutenções 
corretivas. 
 
O CMBM realiza monitoramento de todos os equipamentos movidos a diesel, sejam 
eles fixos ou móveis, sendo realizados monitoramentos mensais em 50% da frota. 
 
Os resultados das medições de fumaça preta são descritos no Capítulo 7.0. 
 
O CCBM também reporta o controle de poeira, por meio da umectação das vias, 
inclusive daquelas utilizadas pelas empresas CMBM. A montadora realiza apenas a 
umectação dos pátios de montagem eletromecânica, por meio de caminhão-pipa. 
 
O último monitoramento de ruído ambiental foi realizado em julho de 2017 pela 
empresa Thommen Engenharia. Durante as medições foram observados que os ruídos 
de fundo produzidos por agentes externos a obra (passarinhos, veículos BR 230 e 
barulho de água) são superiores aos produzidos pelas atividades da obra. O próximo 
monitoramento do ruído ambiental está previsto para ocorrer no segundo semestre de 
2018. 
 
• Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras 

 
As construtoras, especialmente o CCBM, vinham desmobilizando estruturas, 
equipamentos e instalações dos vários canteiros da obra. No entanto, esta atividade foi 
descontinuada no primeiro trimestre de 2017 (17º RSAP) em razão da revisão do 
Procedimento Executivo PE CCBM 220 39 (Revisão 01 – 12/01/2017), identificado 
como Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras.  
 



 

 

 

 

 

89 

 

O CCBM aplicava o Procedimento Executivo PE CCBM 220 39 (Revisão 01 – 
12/01/2017), identificado como Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras, 
para definir critérios do processo de desmobilização de estruturas do canteiro de obras 
do consórcio e destinação dos resíduos gerados, atendendo, assim, às condicionantes 
das licenças de operação dos postos de combustíveis e o Plano Ambiental de 
Construção (PAC), para posterior execução das ações propostas no Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas. A emissão do procedimento foi muito salutar e já 
vinha sendo apontada como necessária nas últimas missões de monitoramento. O 
procedimento estava sendo efetivamente adotado e registrado pelo CCBM, e 
acompanhado pela NE e sua equipe de supervisão ambiental. O 16º RSAP apresentou 
algumas evidências da adoção deste procedimento.  
 
Sobre o Procedimento Operacional PO CCBM 220 89 (Revisão 00), referente ao 
processo de desmobilização de estruturas ambientalmente críticas do CCBM, durante a 
inspeção nas áreas em desmobilização na Ilha Marciana, no Sítio Pimental, foi discutida 
quando da 16º Missão de Monitoramento a inserção no procedimento de uma etapa 
prévia de representação cartográfica das áreas com e sem potencial de impacto 
ambiental significativo. 
 
No 17º RSAP foram apresentados os mapas de áreas ambientalmente críticas de várias 
áreas dentro dos sítios das obras, mas não foi apresentada a revisão do procedimento de 
desmobilização de estruturas do canteiro de obras. Durante a missão de monitoramento 
foi relatado pela NE e pelo CCBM que o procedimento havia sido revisado para atender 
as recomendações da auditoria socioambiental. 
 
No 17º RSAP foram apresentados, também, o Procedimento de Desmobilização de 
Estruturas do Canteiro de Obras (PE-MA-PIM-001) e o Procedimento Operacional – 
Desmobilização das Estruturas Ambientalmente Críticas (PE-MA-PIM-001) da empresa 
Andritz. Os documentos apresentados incluíram os procedimentos escritos, tabelas e 
mapas de áreas críticas e modelos de documentos para registros das atividades 
realizadas. O documento, em geral, apresentou os cuidados adequados para o 
gerenciamento e tratamento de áreas contaminadas durante as obras, por exemplo, nas 
áreas de manipulação e armazenamento de produtos químicos, combustíveis, 
lubrificantes e resíduos, inclusive perigosos. O procedimento ainda citou a realização de 
amostragens de solo detalhadas e análise do padrão industrial da Resolução Conama 
420/09 como parte da avaliação final para descontaminação. Durante a vistoria de 
campo foi informado que os referidos documentos e procedimentos ainda não estavam 
completamente aprovados pela NE. 
 
Na 17º missão de monitoramento também foi verificado que a empresa Andritz, apesar 
de não possuir um procedimento de desmobilização aprovado pela NE, continuou as 
atividades de desmobilização e desinstalação do canteiro de obra no Sítio Pimental. Esta 
situação, inadequada do ponto de vista formal, resultou em dúvidas quanto à efetividade 
das medidas adotadas pela empresa para garantir a remediação de áreas potencialmente 
contaminadas verificadas em campo.  
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No 18º RASP foi informado que para padronizar e prevenir passivos ambientais durante 
as atividades de desmobilização, o CCBM elaborou procedimentos que descreveram as 
metodologias adotadas na desmobilização das estruturas, o PE CCBM 220 39 e o PO 
CCBM 220 89. Estes procedimentos passaram por revisão no mês de maio/17 para 
adequação das metodologias em relação às normas técnicas e legislação ambiental 
vigente. Foram elaborados, durante o período, procedimentos específicos para 
gerenciamento das áreas contaminadas, o PE CCBM 220 41 e o PO CCBM 220 91, 
ambos descrevem as etapas a serem seguidas na desmobilização de áreas 
ambientalmente críticas. 
 
O 18º RASP também informou que durante o primeiro semestre de 2017 foram 
desmobilizadas as áreas das Centrais de Concreto dos Sítios Canais e Bela Vista. Foram 
realizadas ainda atividades de retirada dos equipamentos das Centrais Industriais do 
Sítio Pimental, das oficinas mecânicas e da Subestação Hematita. No Sítio Canais foram 
desmobilizados os banheiros de alvenaria instalados ao longo do Canal.  
 
No 18º RSAP, com relação à Andritz, reapresentou os procedimentos propostos pela 
Andritz para o tratamento das questões de desmobilização e gerenciamento de áreas 
contaminadas. Também foram apresentados os relatórios de desmobilização de todas as 
suas áreas ambientalmente críticas, a saber, galpão de resíduos contaminados, oficina de 
manutenção/caixa SAO, ETDI, galpão de pintura e jateamento, área dos geradores e 
área de armazenamento de óleo. Os relatórios mostram que em todas as áreas foram 
adotados os procedimentos previstos para desmobilização e descontaminação e as 
análises de solo mostram que não restaram contaminantes no local. 
 
Na inspeção da 19º missão de monitoramento foi possível verificar as ações adotadas 
pela CCBM e Andritz na desmobilização de áreas críticas, gerenciamento de áreas 
contaminadas, incluindo as investigações confirmatórias e detalhadas e a remediação de 
área contaminadas. O CCBM atuou na remoção total de todas as instalações do Sítio 
Bela Vista (escritórios, refeitório, central de concreto, britador, oficinas mecânicas e 
depósitos de produtos químicos) e nas instalações industriais do Sítio Pimental (oficinas 
mecânicas, subestações de energia central de concreto, britador, central de ar 
comprimido e outras instalações na Ilha Marciana). A Andritz removeu todas as suas 
instalações no Sítio Pimental, as quais incluíam alojamentos, refeitório, lavanderia, 
ETDI, ETE, ETA, central de resíduos, depósitos de produtos químicos, galpão de 
jateamento e pintura e outras. 
 
No 19º RSAP foram fornecidas evidências das atividades realizadas nas seguintes 
instalações: 
 
CCBM: 
• REL-CCBM-MA-BM-0008-2017 - Oficina de Apoio MTSul (Canal de Derivação) 
• REL-CCBM-MA-BM-0003-2017 - Oficina Tamafer (Canal de Derivação) 
• REL-CCBM-MA-BM-0010-2017 - Central de Concreto (Canal de Derivação) 
• REL-CCBM-MA-BM-0004-2017 - Oficina Margem Direita (Pimental) 
• REL-CCBM-MA-BM-0014-2017 - Central de Concreto (Pimental) 
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• REL-CCBM-MA-BM-0015-2017 - Central de Ar Comprimido Rotatória da área de 
montagem (Pimental) 

• REL-CCBM-MA-BM-0016-2017 - Central de Ar Comprimido Armação (Pimental) 
• REL-CCBM-MA-BM-0005-2017 - Tanques da ETE (Bela Vista) 
• REL-CCBM-MA-BM-0006-2017 - Rampa de lavagem Dique 13 (Bela Vista) 
• REL-CCBM-MA-BM-0009-2017 - Central de Concreto (Bela Vista) 
• REL-CCBM-MA-BM-0001-2017 - Oficina SANCHES (Belo Monte) 
• REL-CCBM-MA-BM-0002 - Oficina MTSUL (Belo Monte) 
• REL-CCBM-MA-BM-0007-2017 - Oficina de Campo Dique 8A (Belo Monte) 
 
Andritz: 
• PIM-MA-001-2017 - CENTRAL DE RESÍDUOS 
• PIM-MA-002-2017 - OFICINA 
• PIM-MA-003-2017 - PINTURA E JATEAMENTO 
• PIM-MA-004-2017 - ÁREA DOS GERADORES 
• PIM-MA-005-2017 - ETDI - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS 
• PIM-MA-006-2017 - ARMAZENAMENTO ÓLEO 
 
Nessa missão de monitoramento foi verificada que toda a área ocupada pela Andritz 
está desocupada, não restando construções, entulhos, resíduos ou evidências de 
contaminação de solo. No entanto, permaneceu no local uma grande quantidade de 
peças da montagem e sobressalentes, os quais não representam risco de contaminação 
do solo e água. Estes materiais ocupam cerca de 1 ha da área original do canteiro da 
Andritz. A implantação do PRAD nesta área será realizada pela NE e está prevista para 
o ano de 2018/2019. 
 
No 20º RSAP, infelizmente, não tratou deste assunto, pois apesar das recomendações 
das missões anteriores terem sido consideradas como atendidas à época da 19º missão 
de monitoramento, foi solicitado o encaminhado das evidências da mitigação dos 
passivos ambientais que fossem sendo realizadas em todos os períodos. No entanto, o 
13º Relatório IBAMA apresentou todo o tratamento dispensado para a correção de 
passivos ambientais dos canteiros de obras. Desta forma, além dos relatórios das áreas 
já apresentados no 19º RSAP, foram fornecidas evidências das atividades realizadas nas 
seguintes instalações adicionais: 
 
CCBM:  
• REL-CCBM-MA-BM0023 - Estação de Tratamento de Efluentes (Canal de 

Derivação) 
• REL-CCBM-MA-BM0021 - Subestação Hematita (Pimental) 
• REL-CCBM-MA-BM0017 - Oficina de manutenção, rampa de lavagem e 

lubrificação (Sítio Bela Vista)  
• REL-CCBM-MA-BM0018 – Posto de Combustível (Sítio Bela Vista) 
• REL-CCBM-MA-BM0022 – Oficina de Guindastes e Telebelts (Sítio Belo Monte) 
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No 20º RSAP foi relatada a continuidade da desativação e descontaminação de áreas 
desmobilizadas, tendo sido apresentadas informações das seguintes áreas: 
 
• REL-CCBM-MA-0002-2018 - Oficina Mecânica da Ilha Marciana (Sítio Pimental) 
• REL-CCBM-MA-0003-2018 - Posto de Combustível do Sítio Pimental 
• REL-CCBM-MA-0001-2018 – Oficina Mecânica Central do Sítio Pimental 
 
Os resultados obtidos na correção dos passivos ambientais das áreas potencialmente 
críticas foram considerados muito bons e atendem as recomendações apresentadas 
anteriormente. Além disto, servem como registro adequado para atendimento de 
possíveis solicitações de comprovação de correção de passivos ambientais da época da 
construção. 
 
• Observações das Inspeções de Campo da Auditoria Independente 
 
Além da verificação documental, cujos resultados estão apresentados acima, a 
verificação dos controles ambientais adotados nas obras foi feita também com base nas 
inspeções de campo em algumas das frentes de obra, realizadas pelo consultor 
independente no período de 21 a 25 de maio de 2018. 
 
As observações efetuadas nas inspeções evidenciaram situações adequadas e 
inadequadas de adoção das medidas de controle ambiental e de recuperação previstas no 
PCAI e no PRAD, as quais são apresentadas resumidamente a seguir. Os Registros 
Fotográficos do PCAI, apresentados no Anexo 5, ilustram as condições verificadas nas 
inspeções. 
 
Observações: 
 
Sítio Belo Monte - CCBM (Fotos 1 a 25) 
 
Remoção da Ensecadeira de 3º Fase e Bota-fora 5 A 
 
A remoção da ensecadeira de 3º fase era a maior atividade de movimentação de solo que 
vinha sendo realizada no Sítio Belo Monte. A ensecadeira de terra foi praticamente toda 
rebaixada e adelgaçada com uso de escavadeiras e caminhões basculante, sendo o solo 
transportado para áreas de deposição provisória, pois se pretende utilizar este solo 
(argila vermelha) para recobrir as áreas industriais desmobilizadas.  
 
O restante da ensecadeira (parte imersa) estava sendo removida por meio da dragagem 
do solo para duas células de decantação preparadas no BF-5A. No entanto, em fevereiro 
de 2018 houve o rompimento do aterro do bota-fora, provavelmente, devido à perda de 
sustentação do material em razão da subida do nível d’água no interior do aterro. O 
rompimento resultou no escoamento de grande quantidade de material para um canal de 
drenagem afluente para o Rio Xingu; apesar da grande quantidade de material 
mobilizado no escorregamento do aterro, o impacto no Rio Xingu aparentemente foi 
pequeno em razão da retenção de material ao longo do referido canal de drenagem. 
Segundo informações fornecidas pela NE, o impacto na qualidade da água do Rio 
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Xingu também foi pequeno e restrito à alteração do parâmetro turbidez durante alguns 
dias e, mesmo assim, sem atingir os limites previstos para o enquadramento do rio. 
 
A NE e CCBM, logo após o ocorrido, revisaram os parâmetros de segurança do aterro e 
os métodos construtivos adotados e iniciaram a reconstrução do aterro. Durante a 
missão de monitoramento, o aterro já estava reconstruído, inclusive com a adoção de 
dispositivos novos de drenagem superficial e subterrânea, e a célula para deposição do 
material dragado estava sendo preparada novamente. No entanto, a dragagem da 
ensecadeira não seria reiniciada imediatamente, pois havia previsão da draga trabalhar, 
pelo menos um mês, na remodelação da praia construída na região da vila operária da 
Usina de Belo Monte. A dragagem da ensecadeira será retomada na sequência e deve 
estender-se até o fim do ano de 2018. 
 
Nenhuma medida de recuperação havia sido adotada no canal de drenagem que recebeu 
o material rompido do bota-fora, até aquele momento. 
 
Antigo desvio da Rodovia Transamazônica e Ensecadeira da 1º Fase 
 
A região do desvio da Rodovia Transamazônica e da ensecadeira da 1º fase é uma 
ampla área junto ao rio Xingu, próxima do fim do canal de restituição, que foi muito 
modificada com a construção de aterros e deposição de excedentes de escavação e solos 
inservíveis. As atividades nesta região encerraram-se com a construção da ponte sobre o 
canal de restituição e desativação da ensecadeira da 1º fase. Assim, durante este último 
período toda a área foi reconformada, recoberta com solo e recebeu semeadura e plantio 
de mudas florestais, sempre que possível. A proteção superficial com herbáceas 
apresentou bom desenvolvimento, inclusive em trechos de antigos acessos de veículos 
construídos para o desvio da rodovia ou para acesso às áreas de bota-fora. As mudas 
observadas no campo apresentavam-se sadias, mas uma avaliação mais acurada será 
possível apenas após o monitoramento do plantio a ser realizado ainda no primeiro 
semestre de 2018.  
 
Antiga Rodoviária do Sítio Belo Monte 
 
A recuperação da área da antiga rodoviária apresentou bom resultado no período, uma 
vez que não foram encontradas feições de erosão significativas, a proteção superficial 
do solo mostrou bom desenvolvimento, apesar de alguns setores ainda estarem 
desprotegidos, e as mudas plantadas apresentavam-se sadias aparentemente. A avaliação 
mais acurada será possível apenas após o monitoramento do plantio a ser realizado 
ainda no primeiro semestre de 2018. 
 
Área de Empréstimo AE-E1 e Ombreira Esquerda da BVSA (Barragem Santo Antônio) 
 
A área de empréstimo AE-E1, localizada a jusante da Barragem Santo Antônio, já 
recebeu em anos anteriores várias ações no sentido da sua recuperação. No entanto, 
estas ações enfrentaram problemas diversos como, por exemplo, dificuldades para 
regularização do terreno em razão da grande quantidade de matacões, permanência de 
áreas de apoio da construção, obras complementares de drenagem superficial e 
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subterrânea na região da barragem e erosão na saia de aterro da barragem. Mais 
recentemente, a proteção superficial da área e as mudas florestais já plantadas sofreram 
com o pastoreio de animais oriundos das propriedades vizinhas. 
 
No presente momento, a maior parte destas dificuldades foi superada, inclusive com a 
remoção dos animais que corriqueiramente pastavam na área. Com isso, é esperado que 
os cuidados de manutenção da área e dos plantios tenham resultados mais efetivos e a 
recuperação avance de maneira mais célere. 
 
Sítio Pimental – CCBM (Fotos 26 a 52) 
 
Canteiro industrial da Ilha Marciana 
 
O canteiro industrial da Ilha Marciana foi totalmente desativado, os galpões metálicos 
foram desmontados e os pisos e bases concretadas dos equipamentos das centrais de 
concreto e britagem foram rompidos, removidos e enterrados no próprio local. As 
oficinas mecânicas e sistemas de separação de água e óleo foram desativadas, 
descontaminadas e investigadas com relação à permanência de solo contaminado. O 13º 
Relatório de Acompanhamento, encaminhado ao IBAMA em janeiro de 2018, e o 21º 
RSAP apresentaram os relatórios finais de investigação e descontaminação destas 
instalações. Apenas uma pequena parte das fundações do britador foi mantida no local 
com um testemunho do canteiro de obras da construção da usina, com vistas às futuras 
atividades de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas imaginadas para a 
fase de operação do empreendimento. 
 
Durante a missão de monitoramento foi possível verificar as atividades remoção de 
materiais inservíveis, enterramento de restos de concreto, escavação e proteção de 
canais de drenagem e descidas d’água, recobrimento da área com solo, semeadura e 
plantio de mudas florestais. 
 
Bota-fora IPJ 
 
O bota-fora IPJ é uma antiga área que recebeu o PRAD em anos passados e vem sendo 
mantida desde então. Apesar dos cuidados adotados o desenvolvimento das mudas vem 
sendo prejudicado pela infestação de espécies de invasoras muito agressivas, 
especialmente o capim Mombaça. Durante a missão de monitoramento foi possível 
acompanhar mais uma atividade de manutenção no local, a qual contemplou roçada, 
coroamento e replantio de mudas florestais. A avaliação mais acurada será possível 
apenas após o monitoramento do plantio a ser realizado ainda no primeiro semestre de 
2018. 
 
SE Hematita, Oficina Mecânica e Almoxarifados 
 
A área onde estavam instaladas a SE Hematita, oficina mecânica e os almoxarifados foi 
completamente desativada, as construções existentes desmontadas ou demolidas, os 
entulhos foram enterrados, o terreno foi reconformado, recoberto com solo e recebeu 
canais de drenagem e descidas d’água protegidas com rocha. Finalmente, as áreas 
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planas receberam plantio de mudas florestais e semeadura com herbáceas e 
leguminosas; as áreas inclinadas ou onde existiam pavimentos de concreto pesado 
receberam apenas a semeadura. O 13º Relatório IBAMA apresentou relatórios da 
descontaminação e investigação de passivos ambientais destas áreas. O término dos 
trabalhos na área é muito recente, mas foi possível verificar que não existiam feições de 
erosão, os dispositivos de drenagem funcionavam de maneira adequada, as mudas 
apresentavam-se sadias e as sementes germinavam como esperado. 
 
Alojamentos, refeitórios, áreas de vivência e escritórios do CCBM 
 
Os alojamentos, refeitórios, áreas de vivência e escritórios do CCBM foram 
desmontados de maneira planejada e organizada por equipes especificamente treinadas e 
dedicadas para esta atividade. Os materiais foram armazenados sobre os pisos 
concretados dos alojamentos, mas ainda não foram totalmente removidos.  Estas áreas 
ainda não estão à disposição para implantação do PRAD, pois a remoção dos pisos de 
concreto seria dificultada pela existência de materiais ainda não removidos e as equipes 
de trabalho ainda estão ocupadas com os trabalhos na Ilha Marciana. 
 
Sítio Canais - CCBM (Fotos 54 a 65) 
 
Bota-foras BF-17 e BF-18 
 
Os bota-foras BF-17 e BF-18 são duas antigas áreas que receberam o PRAD em anos 
passados e vêm sendo mantidas desde então. Apesar dos cuidados adotados, o 
desenvolvimento das mudas vem sendo prejudicado pela infestação de espécies de 
invasoras muito agressivas, especialmente o capim Mombaça e a trepadeira Mucuna 
Preta. Durante a missão de monitoramento foi possível acompanhar mais uma atividade 
de manutenção no local, a qual contemplou roçada, coroamento e replantio de mudas 
florestais. A avaliação mais acurada será possível apenas após o monitoramento do 
plantio a ser realizado ainda no primeiro semestre de 2018. 
 
Bota-fora BF-32 
 
O BF-32 foi, ao longo do ano de 2017, parcialmente destinado para instalação de um 
britador da empresa Rocha Engenharia. Neste local, onde já havia sido realizada 
deposição de material rochoso durante o desmonte do canal de derivação, foi realizada a 
separação e britagem de rocha. O material processado foi destinado para as obras que 
estavam em andamento no entorno ou armazenado no próprio bota-fora para uso futuro. 
Na missão de monitoramento foi verificado que o britador foi desmobilizado, apesar das 
suas bases e paliçadas permanecerem no local; os depósitos de rocha bruta e britada 
foram organizados e os acessos internos foram desobstruídos. Nesta área não serão 
adotadas medidas de recuperação ambiental, pois permanecerão como depósitos 
estratégicos de rocha para uso na manutenção da usina. 
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Alojamentos, Refeitórios e Escritórios 
 
Os alojamentos, refeitórios e escritórios estão em fase adiantada de desmontagem, 
restando poucas construções de pé. No entanto, a remoção dos materiais ainda não foi 
iniciada. A implantação do PRAD nesta área é prevista apenas para o ano que vem. 
 
Sítio Belo Monte - Votorantim (Fotos 66 a 81) 
 
Depósito de Flyash 
 
A área da Votorantim encontra-se praticamente vazia, sendo que quase todo flyash 
considerado como inservível foi destinado para o aterro sanitário da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu. Na missão de monitoramento foi possível verificar a 
evolução das obras de implantação do sistema de drenagem superficial do depósito de 
flyash. O sistema é composto por canaletas revestidas com concreto, tubulação 
enterrada, caixas de passagem, bacias de amortecimento e descidas d’água; apesar da 
construção das canaletas e tubulações estarem adiantadas, a construção das descidas 
d’águas e dissipadores de energia parecia estar atrasada. Com relação ao sistema de 
drenagem superficial merece ser destacada a construção de uma estrutura de alvenaria 
robusta para retenção de material carreado para o sistema de drenagem. 
 
Segundo informações fornecidas no campo pela Votorantim, o uso do flyash seria 
interrompido e a empresa passaria a fornecer outro material com características 
semelhantes para uso na fabricação de concreto no Sítio Belo Monte. Este novo material 
deve ser transportado para a obra a granel e armazenado nos silos verticais já existentes; 
isso irá evitar a deposição de material no solo, inclusive dentro do galpão, e tornar mais 
difícil a sua dispersão no ambiente. 
 
Aterro sanitário da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 
 
Os resíduos removidos pela Votorantim do Sítio Belo Monte foram depositados no 
Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mas para que isso 
acontecesse foram necessárias algumas medidas prévias, conforme segue listado: 
 
• Elaboração do projeto de ampliação do aterro sanitário. 
• Licenciamento da ampliação do aterro sanitário para construção de uma nova célula 

para recebimento do resíduo. 
• Implantação do projeto elaborado e licenciado. 
• Treinamento da equipe de operação do aterro sanitário para recebimento do resíduo 

e manutenção da nova célula de deposição de materiais. 
 
Infelizmente, a situação verificada na missão de monitoramento anterior no aterro 
sanitário mostrou que estas atividades prévias não foram totalmente realizadas, bem 
como foram identificados desvios na construção e na operação da nova célula, conforme 
segue: 
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Desvios na construção: 
 
• A célula projetada e construída aparentemente foi superdimensionada. Isso não 

seria um problema, pois a capacidade remanescente poderia ser aproveitada pela 
prefeitura na deposição de resíduos, se não houvesse outros desvios construtivos. 

• Não foram implantados os sistemas de drenagem de líquidos e coleta de gases, 
sendo este o motivo da célula estar repleta de água da chuva. 

• Não foi instalada uma lagoa de estabilização de efluentes ou um sistema de 
bombeamento dos efluentes para a lagoa já existente na propriedade e que atende as 
demais células do aterro sanitário. 

• Não foi lançada a camada de argila compactada por sobre a geomembrana, o que 
futuramente pode resultar em danos na geomembrana e na estanqueidade da célula, 
além de contaminação do solo. 

• A célula recebe escoamentos superficiais coletados nas áreas ao redor, o que 
aumentou a quantidade de água retida na depressão do terreno. 

 
Desvios na operação: 
 
• A célula está sendo preenchida com material lançado de cima para baixo (ponta de 

aterro) e não por camadas do fundo para o topo da escavação. Esta situação impede 
que o material seja compactado de maneira adequada e que seja recoberto com 
argila (ou solo laterítico) formando camadas confinadas. A capacidade projetada da 
célula não será alcançada, pois a compactação do material será deficiente. 

• A ausência do sistema de drenagem de efluentes e a concentração de contribuições 
superficiais resultaram na retenção de grande quantidade de água em contato com 
os resíduos já depositados na célula. Aparentemente, houve uma tentativa de 
drenagem desta água com uso de bomba de sucção, mas esta operação não foi 
mantida ou não surtiu os efeitos desejados. Deve ser considerado que essa água não 
deve ser bombeada e lançada diretamente no solo ou curso d’água, mas sim 
bombeada ou transportada até a lagoa de estabilização do aterro sanitário ou tratada 
em ETE. 

• Durante a deposição dos resíduos houve o rompimento de uma das laterais da 
geomembrana. Além disto, em razão das deficiências construtivas e da forma de 
preenchimento da célula, não é possível afirmar que a geomembrana permanece 
íntegra nos trechos recobertos por resíduos. 

• Foram encontradas pilhas de resíduos depositados fora da célula e restos de 
resíduos que haviam sido depositados fora da célula e, mais tarde, foram 
empurrados para dentro da célula. Esta situação resulta em contaminação 
superficial do solo. 

• Foram encontradas pilhas de resíduos misturados com lixo domiciliar lançado pela 
prefeitura. Estes materiais estavam depositados diretamente sobre o solo, ou seja, 
fora das células existentes no aterro sanitário. 

• Foi encontrada uma pilha de “bags” inutilizadas depositadas diretamente sobre o 
solo, ou seja, fora das células existentes no aterro sanitário. Estas bags foram 
utilizadas para o transporte do flyash da fábrica até o canteiro de obras e depois 
descartadas sem maiores cuidados. 
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Desvios no recebimento do material pelo aterro: 
 
• A equipe do aterro sanitário municipal não participou ativamente da construção e 

operação da célula construída pela Votorantim e, portanto, desconhece aspectos 
importantes do projeto de engenharia e das recomendações de uso do dispositivo. 

• A equipe do aterro sanitário municipal não demonstrou ter sido esclarecida de 
maneira adequada sobre a natureza do resíduo. 

 
Frente à situação verificada em campo na missão de monitoramento anterior foram 
consideradas necessárias medidas para correção do passivo ambiental identificado. Foi 
considerado que estas medidas devem incluir, no mínimo: 
 
• Implantação completa do projeto de engenharia, incluindo os sistemas de drenagem 

de efluentes e coleta de gases, inclusive a solução para destinação adequada dos 
efluentes (lagoa de estabilização ou ETE). 

• Drenagem e destinação adequada da água contida na célula atualmente. 
• Conserto dos trechos rompidos da geomembrana. 
• Implantação da camada de argila compactada para proteção da geomembrana. 
• Correção dos depósitos de resíduos dentro da célula e recobrimento com argila ou 

solo laterítico. 
• Recolhimento e deposição na célula das pilhas de resíduos, restos de resíduos, 

misturas de lixo e resíduo, embalagens (bags) e solos contaminadas com resíduos 
que se encontram dispersas pela área do aterro sanitário e depositadas diretamente 
sobre o solo. 

• Fornecimento de orientação e treinamento para equipe do aterro sanitário sobre o 
tipo de resíduo, operação e manutenção futura da célula. Tendo em vista que, 
aparentemente, a célula está superdimensionada para a quantidade de resíduo, 
existe a possibilidade da continuidade do seu uso por parte da prefeitura municipal.   

 
Durante a presente missão de monitoramento foi possível verificar que as várias pilhas 
de material que estavam dispersas pela área do aterro sanitário foram recolhidas e que a 
célula destinada aos resíduos foi totalmente preenchida. O local da célula foi recoberto 
com uma camada de solo de maneira a ficar levemente mais elevada que os terrenos ao 
redor e demarcada com estacas. Na entrevista realizada no local com as equipes da NE, 
BIOCEV, Votorantim e prefeitura municipal foi verificado que o preenchimento da 
célula foi realizado apenas com o lançamento e espalhamento de solo; não foram 
corrigidos os desvios verificados anteriormente, como por exemplo, a proteção da mata 
com uma camada de solo, compacta adequada do material e instalação de sistema de 
drenagem de efluentes e gases. Desta forma, foi solicitado que a NE e a Votorantim 
providenciassem um laudo ou parecer técnico acerca da adequabilidade da solução 
adotada e da estabilidade do aterro. 
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6.2.1.2 
Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP 
 
Como anexo ao 21º RSAP, foi encaminhado para análise da consultoria independente o 
Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora (RGM-C-PAC) emitido em março desse 
ano. Apesar do nome mensal, o relatório apresenta os dados consolidados do trimestre 
em análise (janeiro-março/18). Consolida também as informações relevantes 
relacionadas às atividades de Coordenação do PAC durante todo o período de atuação 
da BIOCEV, pois se trata de um relatório cumulativo. Esse relatório inclui, entre outros, 
os seguintes anexos: 

 
• Atas de reuniões; 
• Sobrevoos pela UHE Belo Monte; 
• Planilha de gestão dos Relatórios de Inspeção de Campo da BIOCEV - RIC-BIO, 

para as diversas executoras; 
• Relatórios Fotográficos de inspeções do PCAI e do PRAD;  
• Planilhas de gestão dos desvios (ROs e RNCs) resultantes das inspeções nas 

atividades das executoras; 
• Quantitativo de RDs sob a coordenação da BIOCEV; 
• Relatório de gestão dos registros de desvio do PCAI e PRAD;  
• Mapas dos RDs do PCAI e do PRAD; 
• Mapa dos Pontos de Controle. 
 
Em 2018 não foram evidenciadas a emissão de Relatórios de Inspeção de Campo (RIC-
BIO). Desde o início da aplicação dessa ferramenta, em 2014, já foram elaborados 280 
relatórios pela supervisora. Desses apenas 4 encontram-se pendentes de atendimento. 
 
Especificamente nesse período (janeiro a março de 2018), foram emitidos 11 (onze) 
Registros de Desvios (RDs) do PCAI (6 ROs e 5 NCs), sendo a maioria (6 RDs, 
aproximadamente 54,5% do total) sob responsabilidade do CCBM.  
 
Já a gestão do PRAD, executado pelo CCBM, resultou em 12 (doze) RDs, sendo todas 
NCs.  
 
Conforme a lista de anexos acima, verifica-se que o RGM-C-PAC apresentou mapas 
com a localização dos desvios registrados nos sítios Belo Monte, Canais e Pimental, e, 
também, no Aterro Sanitário Vitória do Xingu. 
 
O RGM-C-PAC inclui um controle dos seguintes indicadores utilizados pela BIOCEV 
para avaliar a implementação do PCAI e do PRAD: 
 
Indicadores do PCAI: 
 
• I - % de atendimento ao cronograma de vistorias de pontos de controle 
• II - % mínima de atendimento ao cronograma de manutenção e limpeza 
• III - % mínima de laudos satisfatórios de caixa SAO 
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• IV - % mínima de atendimento de laudos satisfatórios de bebedouros 
• V - % de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de bebedouros 
• VI - % mínima de atendimento de laudos satisfatórios das ETAs 
• VII - % de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de ETAs 
• VIII - % de avaliação de laudos recebidos 
• IX - % de Laudos Satisfatórios de ETEs 
• X - % de Ações Imediatas para Laudos Insatisfatórios de ETEs 
• XI - % de resíduos recicláveis destinados para reciclagem em relação ao total de 

resíduos sólidos urbanos (classe b) destinados 
 
Indicadores do PRAD:  
 
• I - Esforço de fiscalização sobre as áreas interferidas 
• II - Quantidade de áreas recuperadas no ano agrícola 
• III - Sistema de drenagem definitivo implantado 
• IV - Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas plantadas 
 
Os resultados consolidados desses indicadores para o 1º trimestre de 2018 são 
apresentados no Capítulo 7.0. 
 
O RGM-C-PAC reportou ainda, em relação à gestão da conformidade, a realização das 
reuniões ordinárias do PAC e das reuniões extraordinárias. 
 
6.2.1.3 
Controles Ambientais nas Obras do Entorno 
 
Obras em Altamira 
 
Nas inspeções anteriores foi evidenciado que as obras de infraestrutura viária e de 
saneamento (terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial e paisagismo) estiveram 
paralisadas durante os períodos de abrangência das 13a e 14ª missões de monitoramento, 
mas haviam sido retomadas na época da 15ª missão de monitoramento. No entanto, na 
16º missão monitoramento foi verificado que a construtora contratada para obras de 
infraestrutura viária e saneamento não estava mais no canteiro de obras e não havia 
qualquer atividade nos trechos. Desta forma, as obras estavam novamente paralisadas e 
sem definição de prazo de retomada. A NE informou durante a inspeção de campo que o 
contrato havia sido rompido em decorrência da insuficiência técnica da construtora para 
execução das obras. 
 
Na 18º missão de monitoramento foi informado que a nova construtora havia sido 
contratada e a mobilização era esperada para os próximos dias. Os serviços contratados 
compreendiam a Rodovia Ernesto Acioly, Avenida Cel. José Porfírio e ruas e avenidas 
no entorno do Parque Linear do Igarapé Altamira. O novo prazo para conclusão destas 
obras seria de 6 meses, ou seja, até o fim do ano de 2017. As obras de reconstrução da 
Estrada Cama de Varas e da Estrada do Sanatório e de complementação da drenagem de 
águas pluviais do RUC Laranjeiras haviam sido retomadas. As obras nos demais 
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equipamentos públicos, como, por exemplo, o mercado de pescados e o centro de 
cultura e memória, estavam paralisadas, apesar de próximas da conclusão. A oficina de 
barcos foi entregue para uso da associação de pescadores. 
 
Na 19º missão de monitoramento foi verificada a continuidade das obras Rodovia 
Ernesto Acioly e no Acesso ao RUC Pedral; as obras na Estrada Cama de Varas e na 
Estrada do Sanatório e de complementação da drenagem de águas pluviais do RUC 
Laranjeiras haviam sido concluídas. 
 
Na 20º missão de monitoramento foi verificado que as obras de urbanização do Jardim 
Independente II haviam sido iniciadas e encontram-se bastante adiantadas. Foram 
realizadas as seguintes atividades: construção de canal a céu aberto entre a Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua José Porfírio, construção de linhas de galerias ao 
longo da Rua Raimundo Corrêa, entre a lagoa e a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 
conformação dos entornos da lagoa para implantação do projeto paisagístico da nova 
praça e parque.  
 
O trecho inicial do RUC Pedral havia sido praticamente concluído, restando apenas à 
implantação da sinalização vertical e horizontal; O trecho intermediário estava 
paralisado aguardando a supressão de um trecho de vegetação de porte florestal; e 
finalmente o trecho, próximo ao RUC, estava em andamento com a implantação de 
bueiros. A situação do bota-fora de material vegetal do decapeamento da área do RUC 
Pedral permanecia inalterada. 
 
A Rodovia Ernesto Acioly não foi concluída no fim do ano de 2017 e permanecia em 
obras.  
 
Na 21º missão de monitoramento foi verificado, de maneira geral, que as obras na 
cidade de Altamira não tiveram continuidade em conformidade com a programação 
informada na missão de monitoramento anterior. Nos locais inspecionados foi 
verificado que: 
 
• O acesso ao RUC Pedral permanecia nas mesmas condições da missão de 

monitoramento anterior. No entanto, tendo em visto o avanço de período de chuvas 
intensas e continuas, foram encontradas feições de erosão na faixa de domínio, 
assoreamento das áreas rebaixadas e bueiros. Além disto, apesar de aberta para o 
trânsito de veículos, a via permanecia praticamente sem sinalização vertical e 
horizontal, mesmo que provisória da obra. 

• As obras na Rodovia Ernesto Acyoli e nas Ruas Abel Figueiredo e Osório Freitas 
foram paralisadas e as empresas contratadas anteriormente tiveram os seus 
contratos cancelados. Desta forma, a população continua a conviver com péssimas 
condições de trânsito nestas vias, com a poeira nos dias secos, com a lama nos dias 
de chuva, o pavimento está degradado e as calçadas, na maior parte dos trechos, 
não apresentam condições para circulação de pedestres. Além disto, apesar de 
aberta para o trânsito de veículos, as vias permanecem praticamente sem 
sinalização vertical e horizontal, mesmo que provisória da obra. 
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• As obras de urbanização no Jardim Independente II, diferente das demais obras, 
apresentou evolução em relação a missão de monitoramento anterior. Foram 
executadas obras de drenagem, regularização do terreno e plantio de grama em 
placas; apesar disto ainda existem itens importantes para serem realizados, como 
por exemplo, pavimentação do viário perimétrico, remoção de uma residência que 
permanece ocupada e o aterramento da galeria tripla do sistema de macrodrenagem. 

 
Ainda com relação às atividades da NE na área urbana de Altamira, merece destaque a 
situação do Parque Linear do Igarapé Altamira. Este equipamento público foi 
construído, mas ainda não foi recebido pela prefeitura municipal e a sua manutenção 
permanece sob os cuidados da NE. Durante a missão de monitoramento foi observado 
que grandes áreas do parque linear não estão recebendo manutenção adequada, os 
passeios, pistas de caminhada e quadras esportivas estão sendo invadidas pelo mato e 
outras plantas indesejáveis e havia lixo espalhado pela área. A equipe da NE informou 
que esta situação se devia ao término do contrato de manutenção do parque, mas que 
isso já estava sendo regularizado e a manutenção seria retomada na próxima semana.  
 
6.2.2 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
 
O PRAD é realizado, principalmente, pela empresa CCBM, que foi responsável pela 
movimentação do solo e rocha durante todo o período construtivo. As atividades de 
recuperação de áreas degradadas estão previstas no Programa 3.2 do Plano Ambiental 
de Construção. As informações deste item do relatório foram obtidas no 13º Relatório 
Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, de janeiro de 
2018, e atualizadas pelo Relatório Gerencial Mensal da Executora – RGM-E/CCBM e 
pelo Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora – RGM-C/BIOCEV, ambos de 
março de 2018, pela reunião realizada em 22/05/2018 no Sítio Belo Monte e nas 
inspeções de campo realizadas na 21º missão de monitoramento. 
 
O quadro a seguir apresenta os quantitativos de áreas previstas e recuperadas nos vários 
anos de implantação do PRAD: 
 

Ano Agrícola 
Quantitativo Previsto a Recuperar 

(ha) 
Quantitativo de Áreas Recuperadas 

(ha) 
2012/2013 0,5 0,62 
2013/2014 186,32 145,54 
2014/2015 95,45 197,38 
2015/2016 561,76 550,30* 
2016/2017 215,91 180,31 

2017/2018** 199,81 56,48*** 
Total 1.208,03 901,97 

(*) os valores de 2015/2016 foram revistos em razão de uma nova medição das áreas recuperadas no 
Dique 13, sendo que a área recuperada passou de 13,50ha para 5,37ha. 
(**) Ano agrícola em curso.   
(***) Valor obtido no RGM-E/CCBM. 
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O quadro a seguir apresenta os quantitativos efetivamente realizados, entre os anos de 
2012 a 2018, conforme o tipo de método utilizado (modificado no RGM-E, março de 
2018): 
 

Ano 
Agrícola 

Hidrossemeadura 
(ha) 

Plantio com 
herbáceas 

(ha) 

Plantio de 
Arbóreas / 

Metodologia 
Quincôncio 

(ha) 

Plantio de 
Arbóreas / 

Metodologia 
Nucleação (ha) 

Área Total 
Recuperada 

(ha) 

2012/2013 0,00 0,00 0,62 0,00 0,62 
2013/2014 0,00 16,04 96,78 32,72 145,54 
2014/2015 16,28 0,00 0,00 181,10 197,38 
2015/2016 34,64 515,66 40,36 475,30 550,30 
2016/2017 43,99 136,32 20,58 95,17 180,31 
2017/2018 0,00 56,48 38,05 8,23 56,48 

Totais 94,91 724,51 196,39 792,51 1.130,63 
* 2017/2018: até março de 2017. 
 
O quadro a seguir apresenta o cronograma de andamento das atividades da executora e 
divide as áreas a serem recuperadas em dois tipos:  
 

• Áreas degradadas – obras civis 
• Áreas degradadas – canteiros e acampamentos 

 
Com relação a este cronograma é muito importante ressaltar, que em 12/01/2018, foi 
realizada uma significativa revisão nas datas de término das atividades; isso resultou na 
alteração das % de execução de várias atividades. Desta forma, o quadro apresentado 
neste relatório não tem mais relação de continuidade com os quadros que vinham sendo 
apresentados nos relatórios anteriores, uma vez que as datas de término das atividades 
foram majoradas em 1 ou 2 anos adiante. 
 
ATIVIDADES – OBRAS CIVIS INÍCIO FIM  CONCLUIDO (%) 
1 PRODUÇÃO DE MUDAS  01/07/2011 31/12/2021 64 
2 RECUPERAÇÕES DE ÁREAS DEGRADADAS 01/07/2011 31/12/2021 64 
2.1 PREPARO DO TERRENO (CONFORMAÇÃO E 
DRENAGEM) 

01/07/2011 31/12/2021 64 

2.1.1 CONFORMAÇÃO DA ÁREA 01/07/2011 31/12/2019 79 

2.1.2 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/07/2011 31/12/2019 79 

2.2 PLANTIO 01/07/2011 31/12/2019 79 

2.2.1 PLANTIO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 01/07/2011 31/12/2019 79 
2.2.2 APLICAÇÃO DA HIDROSSEMEADURA NOS 
TALUDES DE CORTE E ATERRO 

01/07/2011 31/05/2017 100 

2.2.3 PLANTIO DE ESPÉCIES HERBÁCEAS 01/07/2011 31/05/2019 85 

2.3 MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS 01/01/2012 31/12/2021 78 
2.2.1 REPLANTIO DE ESPÉCIES ARBÓREAS E 
HERBÁCEAS 

01/01/2012 31/12/2021 78 

2.3.2 ADUBAÇÃO DE COBERTURA 01/01/2012 31/12/2021 78 

2.3.4 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/01/2012 31/12/2021 78 

2.4 MONITORAMENTO DOS PLANTIOS 01/01/2012 31/12/2021 78 
2.4.1 MONITORAMENTO DA TAXA DE 
SOBREVIVÊNCIA 

01/01/2012 31/12/2021 78 

2.4.2 MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/01/2012 31/12/2021 78 
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ATIVIDADES – OBRAS CIVIS INÍCIO FIM  CONCLUIDO (%) 
2.4.3 MONITORAMENTO DE PRAGAS E DOENÇAS 01/01/2012 31/12/2021 78 
2.4.4 MONITORAMENTO DA TAXA DE COBERTURA 
VEGETAL 

01/01/2012 31/12/2021 78 

 
 
ATIVIDADES – CANTEIROS E ACAMPAMENTOS INÍCIO FIM  CONCLUIDO (%) 
1 - PRODUÇÃO DE MUDAS 01/07/2011 30/04/2022 62 
2 - RECUPERAÇÕES DE ÁREAS DEGRADADAS 01/07/2011 30/04/2022 20 
2.1 PREPARO DO TERRENO (CONFORMAÇÃO E 
DRENAGEM) 

01/04/2017 31/12/2019 36 

2.1.1 CONFORMAÇÃO DA ÁREA 01/04/2017 31/12/2019 36 

2.1.2 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/04/2017 31/12/2019 36 

2.2 PLANTIO 30/10/2017 30/04/2020 17 

2.2.1 PLANTIO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 30/10/2017 30/04/2020 17 

2.2.2 PLANTIO DE ESPÉCIES HERBÁCEAS 30/10/2017 30/04/2020 17 

2.3 MANUTENÇÃO DOS PLANTIOS 01/04/2018 30/04/2022 0 
2.2.1 REPLANTIO DE ESPÉCIES ARBÓREAS E 
HERBÁCEAS 

01/04/2018 30/04/2022 0 

2.3.2 ADUBAÇÃO DE COBERTURA 01/04/2018 30/04/2022 0 

2.3.4 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/04/2018 30/04/2022 0 

2.4 MONITORAMENTO DOS PLANTIOS 01/04/2018 30/04/2022 0 
2.4.1 MONITORAMENTO DA TAXA DE 
SOBREVIVÊNCIA 

01/04/2018 30/04/2022 0 

2.4.2 MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM 01/04/2018 30/04/2022 0 

2.4.3 MONITORAMENTO DE PRAGAS E DOENÇAS 01/04/2018 30/04/2022 0 
2.4.4 MONITORAMENTO DA TAXA DE COBERTURA 
VEGETAL 

01/04/2018 30/04/2022 0 

 
 
Conforme já apontado desde o relatório da 13º missão de monitoramento, o programa 
apresenta números robustos de execução dos seus vários itens, como por exemplo, 
implantação de sistema de drenagem, hidrossemeadura e plantios, os quais são 
consistentes com a grande quantidade de áreas impactadas pelas obras. 
 
As informações apresentadas nos 17º e 18º RSAP e as observações das respectivas 
inspeções realizadas durante as missões de monitoramento mostraram que as atividades 
realizadas no último período úmido (2016/2017) tiveram bastante sucesso. A 
reconformação topográfica, drenagem superficial (camalhões / murunduns, 
canaletas/valetas e descidas d’água enrocadas), hidrossemeadura, plantio de mudas 
florestais e refúgios de fauna com resíduos de madeira nas amplas áreas de empréstimo 
existentes nas margens direita e esquerda do Rio Xingu, no Sítio Pimental, nas áreas de 
empréstimo e bota-fora do Sítio Belo Monte e nos bota-foras ao longo do Canal de 
Derivação, especialmente, o Bota-fora BF-33 apresentaram bons resultados. 
 
Nos bota-fora e áreas de empréstimo merece ser destacado o sucesso obtido, na maioria 
das áreas, com a hidrossemeadura e/ou semeadura na proteção superficial de áreas 
muito amplas que proporcionam o recobrimento do solo e propiciam geração de uma 
camada superficial de melhor qualidade para a fixação da regeneração espontânea da 
vegetação natural. No entanto, existem áreas que precisarão de repasses de 
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hidrossemeadura e semeadura, pois a proteção superficial não se desenvolveu de 
maneira uniforme em todas as áreas. 
 
Em complementação às informações do 18º RSAP foi apresentado pela NE e CCBM, na 
reunião realizada em 07/08/2017 no Sítio Belo Monte, a programação de atividades para 
o ano 2017/2018, conforme segue: 
 
Áreas a serem recuperadas (2017/2018) Quantidade (ha) 
Sítio Pimental (obras civis, canteiro industrial e alojamentos) 167 
Canteiro Bela Vista (obras civis e canteiro industrial) 68,55 
Rodoviária (Sítio Belo Monte) 0,5 
Pátio de secagem de areia (Sítio Belo Monte) 0,5 
Reposição em áreas recuperadas 191 
Contingências 42,75 
Total 470,30 
 
Estes valores foram revistos entre os meses de agosto de 2017 e janeiro de 2018 até 
alcançar a quantidade de 199,81 que constam deste relatório e do 13º Relatório de 
Consolidação ao IBAMA. A diferença de valores deve-se a exclusão do valor referente 
a “reposição em áreas degradadas” que deixaram de ser computadas entre as "áreas a 
serem recuperadas”, mas foram mantidas na manutenção de plantios já realizados e as 
contingências. Os demais itens foram revistos conforme as áreas foram sendo medidas 
no campo e/ou confirmadas ou não a colocação de áreas à disposição do PRAD. Assim, 
dos 470,30ha inicialmente previstos, foram excluídos 233,75ha de áreas de manutenção 
e contingências e 36,74ha de áreas cuja liberação para PRAD não se confirmaram. Com 
relação a execução do planejado para o ano 2017/2018 existe uma clara defasagem entre 
a quantidade planejada de 199,81ha e a quantidade realizada de 56,48ha, ou seja, até 
março de 2018 foi realizado apenas 28% do planejado para 2017/2018 
 
Com relação às áreas programadas para o ano 2017/2018 foi possível observar durante 
as inspeções que: 
 
• A recuperação no Sítio Pimental, nas áreas de responsabilidade do CCBM, 

dependia da liberação do antigo canteiro industrial, por meio da adoção dos 
procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas (ver item 6.2.1.1 Controles 
Ambientais das Obras Principais - Desmobilização de Estruturas do Canteiro de 
Obras); da desmontagem dos alojamentos, refeitórios e escritórios. Na inspeção foi 
possível verificar que estas atividades foram efetivamente realizadas e que os 
respectivos relatórios foram apresentados. A Ilha Marciana foi liberada para a 
implantação do PRAD, o que efetivamente estava sendo realizado. As áreas dos 
alojamentos, refeitórios e escritórios também estavam liberadas para o PRAD, mas 
os serviços ainda não foram iniciados em razão das equipes estarem mobilizadas na 
Ilha Marciana.  

• Tendo em visto o adiantado do período de chuvas e a realização de apenas 28% dos 
plantios planejados para 2017/2018, existe um sério risco de parte das áreas não 
serem plantadas nas condições mais adequadas. Essa expectativa reverte o que foi 
apontado no relatório da missão anterior, quando não foram identificados motivos 
para acreditar que as áreas programadas para recuperação neste período não seriam 



 

 

 

 

 

106 

 

realizadas. Para mitigar este possível problema, o CCBM apresentou como 
estratégias complementares no plantio das mudas florestais o uso do hidrogel e a 
instalação de sistemas de irrigação nas áreas da Ilha Marciana e nos alojamentos do 
Sítio Pimental. 

• As áreas do antigo canteiro industrial e do alojamento da Andritz serão recuperadas 
pela NE, mas apenas em 2018/2019. 

• A área da rodoviária, no Sítio Belo Monte, foi efetivamente recuperada e foram 
incluídas no PRAD as áreas adicionais que haviam sido apontadas na 19º missão de 
monitoramento, como por exemplo, o antigo desvio da Transamazônica, antigos 
acessos entre os bota-foras, áreas de compensações de corte e aterro entre os bota-
foras, áreas utilizadas durante a dragagem do Rio Xingu e a faixa de domínio do 
novo traçado da Transamazônica. 

• Conforme foram apontadas no relatório da 19º missão de monitoramento, as áreas 
do Sitio Bela Vista não haviam recebido dispositivos robustos de drenagem das 
águas pluviais (camalhões ou terraços) e foi realizada apenas a semeadura de 
herbáceas e gramíneas com uso de matraca. Estes métodos reproduzem as primeiras 
tentativas de recuperação de áreas degradadas neste projeto, os quais apresentaram 
problemas de pouco recobrimento do solo e formação de feições de erosão linear. 
Durante a 20º missão de monitoramento foi verificado que algumas áreas já 
estavam sendo refeitas e recebendo dispositivos de drenagem enrocados, uma vez 
que surgiram feições de erosão. Foi discutido também o risco de alastramento de 
capins de crescimento muito agressivo, uma vez que já se encontram touceiras 
deste tipo de capim em meio às áreas recuperadas. Este local não fez parte do 
roteiro da inspeção da 21º missão de monitoramento e também não foram 
apresentadas evidências da correção dos problemas no RSAP; desta forma, estes 
locais serão verificados na próxima missão de monitoramento. 

 
O Anexo 5 apresenta os registros fotográficos das áreas de implantação do PRAD 
visitadas na presente missão de monitoramento. As observações de campo das áreas já 
recuperadas foram apresentadas na Seção 6.2.1.1, junto com as observações do PCAI. 
 
6.2.3 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
O 21º RSAP não informa as vistorias realizadas por entidades oficiais na UHE Belo 
Monte nesse período de monitoramento.  
 
As inspeções do Ministério do Trabalho são tratadas na Seção 6.3.6 deste Relatório. 
 
6.3 
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho na Construção  
 
Para consolidação da análise do desempenho de SST da Construção e Montagem foram 
analisados principalmente os resultados reportados pala NE no 21º RSAP. Nos Anexos 
7 e 8 são apresentados os Registros Fotográficos de SST das OP e OE, respectivamente 
referente às inspeções de campo realizadas no período de 21 a 25 de maio de 2018.  
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A Gestão de SST da NE foi estruturada de modo a garantir prioritariamente o 
gerenciamento das empresas contratadas. No entanto, os principais aspectos legais são 
plenamente atendidos pelas diversas ações de gestão que adota. Nesse contexto, está 
assegurado o atendimento dos seguintes temas: 
 
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
• Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 

SESMT; 
• Processo de seleção e qualificação de profissionais para que estes desempenhem 

suas atividades com segurança; 
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, equipe composta por grupos 

funcionários e da empresa (como forma de compatibilizar o ritmo e condições 
ambientais);  

• Divulgação de riscos e informes sobre saúde ocupacional e segurança do trabalho 
(via Boletins Informativos); 

• Ordem de Serviço de Segurança (OS) apresentada aos funcionários e mantida 
arquivada; e 

• Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI: documento que 
contém as informações relativas ao registro de entrega e do número do Certificado 
de Aprovação (CA) dos equipamentos.  

 
A descrição apresentada nos RSAPs mostra-se bastante sucinta em termos de 
desempenho, porém os bons resultados apresentados no Resumo Estatístico Mensal – 
REM colaboram com a continuidade do volume de informações reportadas. Mesmo 
assim, é importante a NE considerar o reporte do seu próprio desempenho à título de 
evidenciar e facilitar sua gestão interna.  
 
6.3.1 
Obra Principal – Civil (CCBM) 
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
No primeiro trimestre de 2018 foram aplicadas 116 listas de verificação, o que confere 
um aumento no total aplicado por período (67%). A justificativa apresentada foi o 
período de final de ano, quando existe uma redução natural das atividades. 
 
Neste período, em decorrência da mobilização da COMGEV, o CCBM aumentou a 
quantidade de frentes de trabalho, o que também deve ter contribuído para o aumento da 
quantidade de verificações feitas. 
 
Em termos de desempenho, o resultado mensal variou de 88% em janeiro e chegou a 
75% em março/2018, cujo resultado é consideravelmente menor do que o mínimo 
apresentado no último trimestre de 2017.   
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Registro de Desvio (RD) 
 
Foram emitidos 285 desvios para o CCBM, resultado maior do que o total registrado no 
trimestre anterior (150, um aumento de 90%). Esse total foi resultado de 137 desvios 
registrados em janeiro, 67 em fevereiro e 81 em março/2018, sem que fosse apresentada 
uma avaliação substancial. O único registro apresentado no RGT foi que o aumento de 
desvios acompanhou o aumento da quantidade de lista de verificação. 
 
O percentual de atendimento desses desvios passou de 99,3% para 81,5%. No 
acumulado do ano, esse resultado é 92,6%.  
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período foram emitidos 23 RNCs, das quais 22 foram atendidos e 1 estava pendente 
no final do período. Esses valores representam um percentual de 96% no atendimento 
dos registros. 
 
6.3.2 
Obra Principal – Montagem  
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
Foram aplicadas apenas 45 LVs no CMBM no primeiro trimestre de 2018, 21% menor 
que o total registrado no trimestre. Essa redução se justifica pela desmobilização da 
empresa em março/2018. 
 
O desempenho mensal foi de 86% em todos os meses, sendo considerado bom mesmo 
diante da desmobilização de todos os funcionários. 
 
Quanto à CONGEV, nenhum dado foi apresentado em função do recente início das 
atividades. 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
Foram registrados 125 desvios no primeiro trimestre de 2018, valor menor do que o 
registrado trimestre anterior (redução de quase 24%). A redução, de certa forma, seguiu 
a tendência da redução das listas de verificação.  
 
O percentual de atendimento desses desvios iniciou em 87% em janeiro e chegou aos 
100% com o término do contrato.  
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período foram emitidos 133 RNCs, todas encerradas no final do período. Após a 
formalização do encerramento do contrato com o CMBM, verificou-se que todos os 
Registros de não Conformidades eram de cunho operacionais, por isso todos os RNC’s 
do CMBM foram encerrados com o termo do encerramento do contrato. 
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6.3.3 
Obras do Entorno - OEs 
 
A Supervisão de SST é realizada por meio da aplicação de Listas de Verificação de 
Segurança e Saúde Ocupacional.  
 
As contratadas da NE não reportam seu próprio desempenho. Assim, os dados da 
supervisão realizada pela equipe interna de NE são utilizados para reproduzir e permitir 
avaliação do desempenho das empresas.  
 
Para as contratadas menores e/ou que apresentam pouco risco para a gestão da NE, 
adotou-se o monitoramento por meio do Resumo Estatístico Mensal – REM, no qual as 
empresas reportam a quantidade de funcionários, eventuais acidentes com e sem 
afastamento, dias perdidos e treinamentos realizados. A partir desses dados, o 
empreendedor tem a possibilidade de reavaliar sua estratégia de atuação. 
 
6.3.4 
Construção e Montagem dos ramais de transmissão – Isolux/Jatobá 
 
A construção das bases e montagem das torres dos ramais que ligam a UHE Belo Monte 
à SE Xingu foram retomadas no trimestre anterior e finalizadas em fevereiro/2018; dos 
5 ramais, 2 já estavam construídos. Esta atividade está sob a responsabilidade da Isolux, 
porém operacionalizada pela empresa Jatobá, cujos resultados da supervisão encontram-
se apresentados abaixo.  
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check  
 
Foram aplicadas 17 Listas de verificação, cujos resultados mensais atingiram 90% em 
fevereiro/2018. Em março/2018 nenhuma verificação foi realizada. 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
Neste período foram registrados 56 desvios, dos quais somente 5 ocorreram em 
março/2018. O total representou uma diminuição de 66%.  
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
De acordo com o RSAP, foram emitidos 3 registros e 1 fechou o período como 
pendente.  
 
6.3.5 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
Neste trimestre não houve qualquer inspeção ou auditoria de entidades oficiais 
relacionadas à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.  
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7.0 
Conformidade Socioambiental do Empreendimento 
 
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade do 
empreendimento UHE Belo Monte com todos os requisitos do processo de 
licenciamento, incluindo o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo IBAMA 
e pelos demais órgãos intervenientes no decorrer do processo, e dos padrões legais 
aplicáveis. Será também discutida a conformidade em relação à estruturação e 
implementação dos Sistemas de Gestão da Norte Energia e do CCBM, fundamentais 
para que o Projeto seja desenvolvido atendendo aos padrões legais aplicáveis e aos 
requisitos do licenciamento. 
 
A avaliação a seguir baseou-se nas informações recebidas da NE, contidas no 21º 
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de janeiro a março de 
2018) e no 13º RC Complementar do IBAMA; em documentos recebidos pós-vistoria; 
bem como em dados coletados pelo Consultor Ambiental Independente durante as 
inspeções de campo e reuniões mantidas com a NE e/ou empresas por ela contratadas. 
 
Gestão Socioambiental do Empreendimento 

 
Sistema de Gestão da NE 
 
No que diz respeito à gestão das questões ambientais do empreendimento, mais 
especificamente dos controles relacionados à fase de implantação da UHE, a situação 
permanece a mesma já informada nos relatórios anteriores, ou seja, as rotinas previstas 
continuaram a ser realizadas nesse período de monitoramento. 
 
O SGA para fase de operação segue sendo redesenhado após as alterações realizadas na 
estrutura organizacional da NE. 
 
O 21º RSAP não trouxe nenhuma informação adicional em relação ao SIG-A e ao SGP, 
que continuam sendo utilizados como ferramentas de gerenciamento de dados e 
documentos. Conforme informado no relatório anterior, as últimas informações foram 
apresentadas no 13º RC para o IBAMA, que trouxe um compilado das atividades 
realizadas em 2017, associadas a (i) disponibilização, processamento e elaboração de 
dados e produtos cartográficos gerados no âmbito do PBA; e (ii) importação de dados 
de monitoramento ambiental no Banco de Dados da Norte Energia. 
 
No que diz respeito ao PAC, que é o Plano do PBA executado pelo CCBM, cabe 
ressaltar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, e os Programas de 
Controle Ambiental Intrínseco – PCAI e de Controle Médico, Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho, bem como seus dois Projetos: (i) Projeto de Controle Médico, 
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, e ii) Projeto de Segurança e Alerta), os 
quais também são implementados pelas empresas montadoras, e cujos resultados estão 
apresentados no Capítulo 6.0 deste Relatório.  
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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 3.214 de 1978 e o conjunto de Normas 
Regulamentadoras (NR). Esse programa está dividido em: i) Projeto de Controle 
Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto de Segurança e 
Alerta, conforme já exposto e detalhado anteriormente no Capítulo 6.0.  
 
As contratações conduzidas pela Norte Energia foram estruturadas de modo que a 
execução dos Programas de Saúde e Segurança e das ações do Projeto de Segurança e 
Alerta seja de responsabilidade direta de suas empresas contratadas, ficando sob sua 
responsabilidade supervisionar as atividades para garantir que essas empresas tenham 
condições de alcançar esses objetivos, minimizando os riscos do empreendimento em 
termos de acidentes, multas, embargos e danos à sua imagem. A Supervisão é realizada 
por equipe técnica competente e preparada para as atividades. 
 
Um sistema informatizado com plataforma em tablet permite o registro de informação 
das ocorrências de campo, inclusive com inserção de fotos. Os desvios seguem para os 
responsáveis e para os gestores, entrando num fluxo até seu encerramento após análise 
das evidências produzidas e anexadas nesses sistemas. 
 
A metodologia de supervisão e cobrança de correção (atendimento dos desvios 
registrados) tem funcionado a contento para a maioria das empresas que não possuem 
cultura de segurança ou não possuem patrocínio ativo da liderança executiva, 
principalmente as executoras das Obras do Entorno. No caso das grandes contratadas, 
CCBM, responsável pela construção civil, e a CONGEV, pela montagem 
eletromecânica, é possível adotar critérios mais rígidos de exigência. O Consórcio 
Construtor possui estabelecido um rígido conjunto de diretrizes internas que são 
complementadas com as verificações feitas pelo empreendedor por meio da Supervisão 
de SST. No caso da Montadora, a recente mobilização foi precedida de rodadas de 
orientação e auxílio no estabelecimento de processos e diretrizes robustas, 
especialmente porque se pautam na experiência acumulada pela empresa anterior. 
 
Nesta missão foi possível a realização de uma extensa verificação no documento base 
de gestão de saúde e segurança do trabalho, o Programa de Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho – PCMAT. O documento foi discutido e diversas sugestões de melhoria 
foram apresentadas, as quais serão contempladas na avaliação pela Norte Energia. 
 
A situação mais emblemática, no entanto, ainda corresponde à gestão empregada pela 
Eletronorte. Em linhas gerais, a gestão empregada possui sua efetividade, inclusive não 
se registram acidentes graves ou perdas críticas. O que se discute, no entanto, é a gestão 
de risco baseada na antecipação da probabilidade de ocorrência, inclusive adotando 
práticas de auto monitoramento e autogestão. Outra questão que tem sido influenciada 
nas últimas missões de monitoramento é a garantia de uma rotina independente de 
pessoas. Nesse contexto, o responsável atual pela atividade, independentemente de sua 
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origem, teria condições de dar continuidade ao que estava em andamento pelo colega 
que saiu para outro posto5.  
 
Outra questão que tem sido bastante discutida corresponde às restrições contratuais 
(falta de previsão/detalhamento de diversas necessidades e definição de 
responsabilidades), que contribui para um cenário bastante desconfortável para o 
empreendedor. Não há dúvidas sobre o que fazer, as equipes possuem capacidade para 
tais identificações; o que resta para discussão é quem e com quais recursos fazer. O 
assunto ainda merece atenção e dedicação de ambas as empresas. Como sugestão, foi 
novamente proposta a possibilidade de se convocar os superintendentes de Operação da 
Norte Energia e o Superintendente da Eletronorte para participarem da discussão sobre 
o atual cenário, perspectivas, pendências e a distribuição de responsabilidades. Se ainda 
for necessário, a diretoria de ambas as empresas também deveria ser envolvida.  
 
A estrutura do Sistema de Gestão de SST, em desenvolvimento pela NE para a fase de 
operação, tende a solucionar os entraves para a melhoria de gestão da Eletronorte, 
porém os resultados somente serão alcançados se houver definição das 
responsabilidades e comprometimento integral de ambas as empresas, principalmente os 
setores responsáveis pelos principais processos, operação e manutenção.  
 
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico 
Belo Monte apresenta bons níveis de conformidade com a legislação brasileira. Embora 
seja possível identificar desvios pontuais em campo e oportunidades de melhoria, não 
há bases para desqualificar o nível de gestão de SST alcançado no empreendimento, 
exceto nos apontamentos apresentados para a atuação da Eletronorte.  
 
A metodologia de supervisão possui fundamental importância na identificação, de 
forma independente, de desvios normativos e de conduta dos colaboradores envolvidos. 
Na consulta dos motivos que levaram aos registros de desvios, analisados no Sistema de 
SSTMA, pode-se concluir que são coerentes, concisos e importantes. Nesse quesito é 
importante destacar as sugestões para a estratificação, análise das causas e tratamento 
nos mais variados níveis para reduzir a criticidade ou frequência de registros. O 
relatório trimestral apresentado também deve acompanhar a necessidade da Norte 
Energia ao reproduzir os resultados de mecanismos dinâmicos de monitoramento que 
têm como prerrogativa trazer as respostas adequadas para a tomada de decisão sobre 
quais temas tratar, quais recursos mobilizar, entre outros.  
 
A Supervisão de SSTMA, tal como foi estruturada, viabiliza a comparação dos 
resultados com o monitoramento interno de cada executora da Obra Principal, o que 
inclui a avaliação dos relatórios de investigação dos acidentes ocorridos. Essa 
comparação permite determinar os temas considerados mais críticos e um plano de ação 
para tratamentos dos mesmos. Entretanto, a supervisão realizada continua tendo 
condições de melhorar a partir do ponto que possui condições de associar os desvios 

                                                
5 Essa proposição tem considerado a rotatividade de profissionais imposta pela estratégia da Eletronorte 
operar mais de uma planta com o mesmo grupo de funcionário por meio de um sistema de rodízio. 
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identificados à “linguagem” das ferramentas de planejamento6 que devem ser 
elaboradas, como se tem discutido há algumas missões de monitoramento. A sugestão é 
alinhar o enquadramento dos desvios (fatos indesejáveis) aos perigos identificados na 
etapa do planejamento, validando ou determinando a necessidade de correções nos 
controles definidos. Esse ciclo, portanto, garantirá a melhoria contínua, esperado para 
sistemas de gestão estruturados.  
 
A decisão de compartilhar o sistema de gestão pelas áreas Socioambiental e de 
Segurança do Trabalho proporcionará alterações na avaliação até então apresentada, 
porém ainda não foram implantadas mudanças substanciais que tenham modificado a 
presente análise de conformidade. 
 
A realização de Auditorias estruturadas por parte do empreendedor tem sido sugerida 
como uma oportunidade de avaliação da gestão, enquanto que a Supervisão foca apenas 
nas questões operacionais e fomenta as evidências objetivas para direcionar as 
auditorias de processo. Além dessas metodologias de monitoramento, a Norte Energia 
também auxilia as empresas contratadas na implantação e manutenção de seus sistemas 
de gestão, cobrando e/ou propondo modificações, como o que se percebe na fase de 
mobilização da COMGEV. 
 
O CCBM ainda possui uma grande variedade de atividades em execução, inclusive com 
a retomada das atividades de montagem, o contingente de trabalhadores começou a 
aumentar a partir de março/2018. Esses fatores certamente demandam a manutenção dos 
controles no nível alcançado pelo consórcio, sem que haja prejuízo pela desmobilização 
precipitada da Equipe de SST. Para tanto, a NE tem demonstrado manter o 
acompanhamento dessas atividades, além de avaliar as informações reportadas, 
propondo correções sempre que julga necessário.  
 
Nenhum fato crítico foi observado na gestão do CCBM que pudesse trazer risco. A 
investigação do acidente fatal registrado em fevereiro/2018 envolvendo o motorista de 
um caminhão de empresa terceirizada confirmou algumas das possíveis causas, a partir 
das quais ações de melhoria e aumento dos controles regularmente adotados passaram a 
ser adotadas. O resultado das taxas de frequência de acidentes continua em níveis 
adequados. A exceção ficou por conta dos dias debitados na Taxa de Gravidade, 
conforme determina a metodologia de cálculo, que proporcionou a extrapolação do 
limite máximo admissível. 
 
O desempenho no conjunto de LVs aplicada foi considerado bom neste trimestre, tal 
como no atendimento dos desvios, porém a exceção ainda recai sobre a Eletronorte que 
apresenta resultados regulares e atraso na resolução das pendências.  
 
A montadora CMBM apresentou bons resultados até o término do contrato, inclusive 
no percentual de atendimento dos desvios. A NE garantiu, como reportado no relatório 

                                                
6 Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PRRA, 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – PCMAT, Análises Preliminares de Risco – APR, por 
exemplo.  
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anterior, um acompanhamento incisivo nesta fase para assegurar que as falhas estejam 
sendo tratadas em tempo.  
 
Os resultados da nova montadora ainda não fizeram parte deste relatório, o que ocorrerá 
certamente no próximo.  
 
No conjunto das Obras do Entorno o desempenho neste trimestre foi adequado e 
similar àquele apresentado no período anterior. A quantidade de listas de verificação 
aplicadas reduziu em decorrência da disciplina ambiental não estar sendo mais gerida 
pela Equipe de SST da Norte Energia e, também, pela redução de contratos. A 
quantidade de LVs de 262 (SSTMA) para 114 (apenas SST), o que resultou num total 
de 1.640 Registros de desvios. 
 
Na avaliação amostral das Listas de Verificação que tiveram resultados mais baixos, 
notou-se apenas uma ou algumas perguntas preenchidas, ocasionando um resultando 
bastante baixo quando se registrava alguma(s) pendência(s). Diante dessa observação, 
foi sugerido à NE que crie um indicador, por tema de LV, para se avaliar o percentual 
de itens aplicáveis. A partir da avaliação desses percentuais seriam identificados 
documentos que devem ser revisados, unificados, eliminados ou receber alguma outra 
disposição. O intuito é garantir que as verificações sejam extensas o suficiente para 
trazer um resultado adequado, permitir uma análise consistente e auxiliar na tomada de 
decisão. Atualmente, tomar decisão sobre o desempenho ruim de uma contratada em 
determinado tema não tem fundamento, considerando o exposto acima. 
 
Sobre a apresentação dos dados seria importante que a NE comentasse ou indicasse, 
nominalmente, os contratos que tiveram os resultados melhorados com o passar dos 
meses, principalmente associando, se for o caso, com ações estruturadas de melhorias. 
Este seria um importante indicativo da eficácia de sua estratégia de gestão/supervisão. 
Ainda que essa estratégia não esteja evidente no relatório apresentado, a Equipe de SST 
tem condições de apresentar evidências que comprovam sua atuação enquanto 
contratante. Os comentários sobre esse tema tendem a proporcionar melhoria a partir do 
tratamento de temas sistêmicos, além daqueles pontuais normalmente tratados por meio 
dos RDs. 
 
Em relação à estrutura organizacional da NE, foi possível evidenciar que a proposta se 
mantém ativa, inclusive é evidente que esta considera o desempenho das contratadas na 
reorganização da distribuição dos Técnicos de Segurança e/ou necessidade de 
contratação de novos profissionais. Desde maio/2017 um Técnico de Segurança da NE 
atua exclusivamente para auxiliar a Eletronorte e garantir a continuidade dos trabalhos 
independentemente do rodízio dos Técnicos de Segurança da operadora/mantenedora, 
porém a presença desse profissional não é a solução definitiva a partir do ponto que 
indefinições de responsabilidades para controle dos riscos transcendem os níveis de 
competência do Setor de SST. Em resumo, se não houver um mapeamento de processo 
abrangente, identificação dos perigos envolvidos, definição de controles, 
responsabilidades e comprometimento em todos os níveis hierárquicos, dificilmente os 
objetivos da Política de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional serão alcançados.   
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Era esperado que a partir do início de 2017 tanto a Equipe de Atendimento a 
Emergências como os recursos materiais associados para efetiva implantação do PAE, 
principalmente na UHE Pimental, em operação desde o início de 2016, estivessem 
disponíveis. No entanto, devido a diversos fatores, os recursos para essa atividade foram 
liberados tardiamente e a NE efetuou a aquisição no último trimestre de 2017. 
Conforme apresentado durante as missões de monitoramento, os equipamentos foram 
montados e os caminhões de combate a incêndio já foram recebidos e estão à disposição 
da NE. O restante dos recursos deve estar disponibilizado a partir do próximo trimestre, 
quando a equipe que os utilizará estará contratada. Até este momento o CCBM manterá 
apoio para atender eventuais emergências.  
 
A NE já possui alguns equipamentos de resgate, tais como macas, respiradores 
autônomos, medidores de gases, tripé, acessórios de içamento/descida etc.  
 
Quanto aos treinamentos de meio ambiente realizados pelo CCBM, vale comentar que o 
21º RSAP não trouxe informações consolidadas relacionadas ao trimestre janeiro-março 
de 2018. Em relação a NE, a planilha apresentada no Anexo 26 do RSAP refere-se a 
todos os treinamentos realizados no período e não somente aos relacionados as questões 
ambientais. Após análise dessa planilha, verificou-se que o único tipo de treinamento 
que pode ter questões ambientais em seu conteúdo refere-se à “integração”, aplicada a 5 
funcionários em janeiro desse ano. Os demais estão relacionados, em sua maioria, as 
questões de saúde e segurança do trabalho. 
 
Supervisão Ambiental da NE - OP 

 
Os resultados da Supervisão Ambiental da NE na OP feito pela BIOCEV, considerando 
as medidas previstas no PCAI e no PRAD, foram verificados com base no RGM-C PAC 
– Obra Principal (nº 03/2018) emitido em março/18. 
 
Com base no RGM-C-PAC foi possível verificar o status da gestão de desvios do PCAI 
e do PRAD para o trimestre janeiro-março, que resultou na abertura de 11 RDs para o 
PCAI, sendo 6 RO e 5 NC. Para o PRAD, o total de RDs no período foi 12, sendo todos 
NCs. Cumpre destacar que novamente foram verificadas divergências entre a planilha 
com os quantitativos de RDs (Anexo 8 do RGM-C) e a Seção 4.1.2.1 do relatório 
principal. Essa divergência refere-se à quantidade de ROs, pois são mencionados 6 
registros nesse período, porém a planilha apresenta apenas 4, sendo 2 para o CCBM, 1 
para o CMBM e 1 para a empresa Votorantin. Acredita-se que os 2 ROs faltantes foram 
aplicados no Consórcio Montador COMGEV, conforme arquivo disponível no Anexo 7 
do RGM-C, que passou a integrar o cronograma de fiscalização da BIOCEV em março 
desse ano, mas ainda não é citado na referida. Destaca-se ainda que no mês de fevereiro 
de 2018 o CMBM encerrou suas atividades e, portanto, a partir deste período não houve 
mais fiscalização deste Consórcio pela BIOCEV. 
 
Em relação ao fechamento dos RDs emitidos pela Biocev até março de 2018, ressalta-se 
que no PCAI tem aproximadamente 12 registros de desvios em aberto, sendo 9 não-
conformidades e 3 registros de ocorrência, possuindo status de aguardando verificação, 
pendência a vencer e vencido, localizados nos sítios Belo Monte, Canais e Pimental e, 
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também, no Aterro Sanitário Vitória do Xingu. As categorias dos registros de desvios 
com maiores ocorrências estão relacionadas a problemas com resíduos, organização e 
limpeza. 
 
Já em relação ao PRAD, encontram-se em aberto 39 não conformidades, contendo 
status de aguardando definições, aguardando verificações, pendência a vencer e 
vencido, localizados em todos os sítios e nas vias de acesso do empreendimento. O 
plantio e os processos erosivos (etapa construtiva) são as categorias com maior 
incidência de registros de desvios. 
 
Há também 4 (quatro) RIC-BIOs ainda pendentes, sendo que todos são do CCBM e de 
anos anteriores (2015 e 2016).  
 
Destaca-se que os resultados da aplicação das ferramentas de supervisão ambiental na 
operação são apresentados e discutidos na Seção 5.1.1.1 desse relatório. 
 
Para os indicadores do PCAI acompanhados pela BIOCEV, os resultados são os 
seguintes para o primeiro trimestre de 2018, com destaque em negrito para os números 
que ficaram abaixo da meta: 
  

Indicadores do PCAI Meta Janeiro/18 Fevereiro/18 Março/18 
% de atendimento ao cronograma de 
vistorias de pontos de controle 

80 100 100 100 

% mínima de atendimento ao cronograma de 
manutenção e limpeza 

85 96 100 98 

% mínima de laudos satisfatórios de caixa 
S.A.O. 

90 100 100 100 

% mínima de atendimento de laudos 
satisfatórios de bebedouro 

95 100 100 100 

% de realização de ações imediatas para 
laudos insatisfatórios de bebedouros 

100 NA* NA* NA* 

% mínima de atendimento de laudos 
satisfatórios das ETAs 

95 100 100 100 

% de realização de ações imediatas para 
laudos insatisfatórios de ETAs 

100 NA* NA* NA* 

% de avaliação de laudos recebidos 100 100 100 100 
% de Laudos Satisfatórios de ETEs 95 100 100 100 
% de Ações Imediatas para Laudos 
Insatisfatórios de ETEs 

100 NA* NA* NA* 

% de resíduos recicláveis destinados para 
reciclagem em relação ao total de resíduos 
sólidos urbanos (classe b) destinados 

40 36,5 69,2 76,8 

* Não se aplica, pois não foram emitidos laudos insatisfatórios no período. 
 
 
Em relação ao resultado apresentado, a % de resíduos recicláveis destinados para 
reciclagem em relação ao total resíduos sólidos urbanos (classe b) destinados não foi 
atingida no primeiro mês desse trimestre. Segundo a Biocev, em janeiro, apesar de não 
destinadas, as cargas de resíduos recicláveis de papel e plástico permaneceram 
armazenadas nas baias próprias para este material na Central de Resíduos da Executora, 
enquanto aguardava a destinação. No mês de fevereiro foi contratada a empresa Recicle 



 

 

 

 

 

117 

 

de Altamira para recolher os resíduos de Papel, Papelão e Plástico do CCBM, fazendo 
com que a meta de destinação fosse atendida. No mês de março, como observado nos 
dados acima, os resíduos continuaram sendo recolhidos, resultando na continuidade do 
atendimento a meta para esse indicador. 
 
Em relação aos indicadores do PRAD, são esses os resultados alcançados pelo CCBM 
até o momento: 
 

Indicadores do PRAD - CCBM Meta Período 

Esforço de fiscalização sobre as áreas interferidas 80 

1º semestre 2015 = 84% 
2º semestre 2015 = 100% 
1º semestre 2016 = 100% 
2º semestre 2016 = 100% 
1º semestre 2017 = 100% 

2º semestre de 2017 = 100% 
Janeiro de 2018 = 100% 

Fevereiro de 2018 = 100% 

Quantidade de áreas recuperadas nos anos 
agrícolas 

95 
(média 
anual) 

Ano agrícola 2013/2014 = 77% 
Ano agrícola 2014/2015 = 203%  
Ano agrícola 2015/2016 = 95% 

Ano agrícola 2016/2017 = 84%* 

Sistema de drenagem definitivo implantado 
80 

(média 
anual) 

Ano agrícola 2013/2014 = 86% 
Ano agrícola 2014/2015 = 92% 
Ano agrícola 2015/2016 = 99% 

  Ano agrícola 2016/2017 = 84% 

Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas 
plantadas 

80 

2º semestre 2014 = 80% 
1º semestre 2015 = 81% 

2º semestre 2015 = 77%* 
1º semestre 2016 = 74%* 
2º semestre 2016 = 76%* 
1º semestre 2017 = 74%* 
2º semestre 2017 = 63%* 

* Resultado está abaixo da meta estabelecida.  
 
 
Em relação ao PRAD, verifica-se que a quantidade de áreas recuperadas no ano 
agrícolas 2016/2017 se mostrou abaixo da meta. A BIOCEV informou em seu relatório 
que as atividades de plantio previstas para esse ano agrícola foram encerradas, no 
entanto, não explica o motivo pelo não atendimento a meta estabelecida. Vale lembrar, 
que este indicador é calculado anualmente, dessa maneira o resultado para o ano 
agrícola atual (2017/2018) será apresentado no final do respectivo período. 
 
Sobre a taxa de sobrevivência das mudas plantadas, a mesma tem se mostrado abaixo da 
média, no entanto, a Biocev informa em seu relatório que em todas as estruturas 
monitoradas são realizadas as atividades de manutenção e replantio de mudas, 
objetivando a efetiva recuperação das áreas. Destaca-se que este indicador é calculado 
semestralmente, dessa maneira, os resultados apresentados neste relatório são referentes 
às campanhas de monitoramento já concluídas. A próxima campanha de monitoramento 
está prevista para ser concluída no final do primeiro semestre de 2018. 
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Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes 

das Licenças 

 
Conforme já informado, neste trimestre a análise dos programas foi feita utilizando as 
informações disponíveis no 21º RSAP, no 13º RC Complementar para o IBAMA, e 
naquelas coletadas nas reuniões com as equipes da NE e nas inspeções de campo.  
 
Em relação ao PAC, incluindo o Programa de Controle Ambiental Intrínseco – PCAI, o 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e o Programa de Saúde e Segurança, 
que abrange o Projeto de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Segurança do 
Trabalho (3.4.1 do PBA) e o Projeto de Segurança e Alerta (3.4.2 do PBA), vale 
mencionar que os mesmos se encontram em implementação e são coordenados pela 
empresa BIOCEV, contratada da NE. Informações mais detalhadas sobre o desempenho 
da Obra Principal frente a estes Programas e Projetos estão apresentadas nas Seções 
6.2.1, 6.2.2, 6.3.2 e 6.3.3.  
 
Em relação aos Programas e Projetos do Meio Físico, não se verificam desvios 
significativos no seu desenvolvimento. Com o enchimento dos reservatórios, continuam 
a ser verificados os prognósticos, a suficiência e a efetividade das medidas de mitigação 
previstas para a fase de reservatório e operação. É interessante também acompanhar as 
atividades e os resultados obtidos na recuperação ambiental das áreas dos canteiros de 
obras por meio dos programas do meio físico, principalmente pelo Programa de 
Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos e o 
Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios, mas também pelo Plano de 
Gestão dos Recursos Hídricos e o Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas. 
 
Os programas do meio físico analisados nesta seção são os seguintes: 
 
• 10. Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos minerais 

− 10.1. Programa de Monitoramento da Sismicidade 
− 10.2. Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias 
− 10.3. Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e 

Processos Erosivos 
− 10.4. Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios 

• 11. Plano de Gestão dos Recursos Hídricos 
− 11.1. Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e 

Hidrossedimentológico 
− 11.2. Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques 

(tratado, a seguir, em conjunto com a limnologia e qualidade da água) 
− 11.3. Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
− 11.5. Programa de Monitoramento do Microclima Local 

 
Os aspectos mais relevantes com relação à implantação dos programas do meio físico 
foram os seguintes: 
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Situação das Estações de Medição 
 
• A NE relatou no 13º Relatório de Consolidação ao IBAMA que, devido as ações de 

vandalismo e/ou furto nas estações sismológicas, permaneceu com apenas uma 
estação com funcionamento continuo ao longo de todo o ano de 2017, mesmo 
assim com períodos curtos de interrupção. Os equipamentos instalados no campo 
possuem algumas partes de interesse para furto, como por exemplo, placas solares, 
baterias, fiação e outros. Para tentar sanar os problemas de vandalismos e/ou furtos 
foram reforçadas as instalações com grades, quadros de metálicos, blocos e lajes de 
concreto, alarme com monitoramento remoto e sensores de presença. Para sanar os 
problemas de falta de informações pela inoperância das demais estações 
sismológicas, foram utilizados dados complementares obtidos na estação 
sismológica PRPB, localizada em Parauapebas (PA) e o período de monitoramento 
no âmbito do PBA foi estendido do 1º trimestre de 2019 para 3º trimestre de 2020. 
Os equipamentos faltantes serão substituídos por equipamentos novos que estão em 
aquisição junto ao fornecedor internacional; segundo estimativas da NE os novos 
equipamentos devem estar instalados e funcionando em, no máximo, 5 meses, ou 
seja, até julho de 2018. 

• Não foram relatados novos problemas com as estações de medição dos demais 
programas ambientais relacionados com o meio físico. 

 
Programa de Monitoramento da Sismicidade 
 
• O 13º Relatório de Consolidação do IBAMA apresentou as informações coletas no 

período de fevereiro de 2012 a novembro de 2017, e discutiu em detalhes as 
informações coletadas no período de referência do relatório, ou seja, nos períodos 
de dezembro de 2016 a maio de 2017 e de junho a novembro de 2017. 

• No total do período de monitoramento, entre fevereiro de 2012 a novembro de 
2017, foram registrados 4.314 eventos locais artificiais, 1.281 eventos regionais 
artificiais, 76 eventos regionais naturais e 1.002 telessismos. No período 
considerado no 13º Relatório de Consolidação do IBAMA foram registrados, no 
período de dezembro de 2016 a maio de 2017, foram 9 eventos locais artificiais, 
139 eventos regionais artificiais, 6 eventos regionais naturais e 103 telessismos; e 
de junho a novembro de 2017, não foram registrados eventos locais artificiais, e 
registrados 293 eventos regionais artificiais, 21 eventos regionais naturais e 155 
telessismos. A análise dos registros mostrou que no último período houve redução 
completa dos eventos locais artificiais, pois estes estavam relacionados com a 
exploração de pedreiras para as obras da UHE; os eventos regionais artificiais estão 
em sua maioria relacionados com as atividades de mineração na região de 
Parauapebas; e não foram registrados eventos relacionados com o enchimento dos 
reservatórios. 

• É interessante comentar que em 03/03/2017 foi registrado um evento regional 
natural de magnitude moderada no município de Altamira, na localidade de Rio 
Peti. Apesar de localizado em Altamira, o sismo não foi relacionado com a UHE, 
pois a sua origem estava localizada a mais de 500 km de distância. 

• Não foi considerado necessário realizar palestras para esclarecimentos à população 
sobre a ocorrência de sismos induzidos e de seus efeitos. 
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• A situação atual de ausência de equipamentos de medição, em relação ao 
inicialmente previsto no programa, causa preocupação em razão da possibilidade da 
NE poder ser acusada de estar subestimando um impacto identificado no estudo 
ambiental. Mesmo resguardada pelos relatórios e análises do Observatório 
Nacional, caso ocorra um evento relacionado com o enchimento do reservatório 
com alguma consequência, o não atendimento das especificações do programa 
fragiliza a defesa da NE. Por exemplo, pode-se afirmar que não foram registrados 
eventos precursores em razão da rede de monitoramento incompleta, mesmo que 
isso não seja tecnicamente completamente verdade. 

 
Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias 
 
• Nos relatórios das missões de monitoramento anteriores foi afirmado que o 

Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias contemplava três 
atividades, a saber: monitoramento dos processos minerários registrados junto ao 
DNPM, definição sobre o bloqueio definitivo de áreas por parte do DNPM e 
realização de possíveis acordos com titulares de processos minerários. No entanto, 
com a análise do 13º Relatório de Consolidação do IBAMA foi verificado que o 
programa contempla mais duas atividades: acompanhamento das Dispensas de 
Títulos Minerários para exploração de jazidas de materiais de construção civil para 
uso imediato nas obras da UHE; e acompanhamento e apoio na instrução de 
processos indenizatórios em que a NE é objeto de ação judicial. A situação atual 
destas atividades é apresentada e comentada nos itens seguintes. 

• O monitoramento dos processos minerários registrados junto ao DNPM na região 
do bloqueio resultou num quadro dos processos minerários, em 31/12/2017, com 34 
requerimentos de pesquisa, 23 autorizações de pesquisa, 3 requerimentos de lavra 
garimpeira, 4 lavras garimpeiras, 16 requerimentos de licenciamento, 17 
licenciamentos, nenhum requerimento de registro de extração e 3 áreas colocadas 
em disponibilidade. Em relação à situação anterior, houve modificação significativa 
apenas dos processos minerários na fase de requerimento de licenciamento, o que 
ainda será comentado neste relatório. 

• A definição sobre o bloqueio definitivo de áreas por parte do DNPM não evoluiu no 
sentido da conclusão do processo, apesar dos esforços da NE que incluiu uma 
reunião como o diretor-geral do DNPM. Conforme informado pela NE, este assunto 
deve evoluir apenas após a conclusão da transformação do DNPM em Agência 
Nacional de Mineração. 

• A realização de possíveis acordos com titulares de processos minerários manteve-se 
na mesma situação verificada nas missões de monitoramento anteriores, ou seja, a 
NE mantém apenas o monitoramento dos processos considerados passíveis de gerar 
pagamentos de indenizações no futuro. É mantido o monitoramento de 8 processos 
nestas condições. 

• O acompanhamento das Dispensas de Títulos Minerários para exploração de jazidas 
de materiais de construção civil para uso imediato nas obras da UHE é uma 
atividade complementar do programa, uma vez que não estava prevista 
inicialmente. Este acompanhamento apontou que foram obtidos, ao longo das 
obras, 35 dispensas de título minerários. Em 2017 foi instruído 1 novo 
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requerimento de dispensa de título e 5 de prorrogação do prazo da Declaração da 
Dispensa de Título Minerário (DDTM). 

• A NE é objeto de 2 ações judiciais de processos indenizatórios, os quais foram 
movidos pela Cooperativa dos Garimpeiros do Xingu (COOXIN) e pela Associação 
dos Areeiros do Rio Xingu (ASSARRIXI). Ambas as ações estão na fase de 
produção de prova pericial, sendo que os peritos judiciais ainda não concluíram os 
respectivos laudos.  

• Na 19º missão de monitoramento foi informado pela NE que o monitoramento de 
processos minerários acusou o surgimento de vários processos antigos na área do 
bloqueio provisório. Até aquele momento não havia sido verificado problemas no 
sistema de acompanhamento de processos do DNPM ou outro tipo de ocorrência. 
No 13º Relatório de Consolidação do IBAMA, foi verificado que o número de 
requerimentos de licenciamento de lavra aumentou de 3 em 31/12/2015 para 16 em 
31/12/2017; o relatório informa que este aumento reflete a mudança de critério por 
parte da Superintendência do DNPM em Belém (PA), que vem admitindo novos 
requerimentos dentro do perímetro do bloqueio provisório. A admissão destes 
processos é viável, conforme o Parecer/PROGE 500/2008-FMM-LBTL-MP-SDM-
JÁ, desde que o proponente apresente um Termo de Renúncia de eventuais 
indenizações para o caso do bloqueio provisório seja confirmado posteriormente 
como definitivo. 

• O prazo para encerramento do programa foi postergado para dezembro de 2018 em 
razão da situação inconclusa das atividades previstas. 

 
Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos 
Erosivos 
 
• O Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos 

Erosivos realiza campanhas trimestrais conforme programado; em 2017 foram 
realizadas as 22º, 23º, 24º e 25º campanhas, respectivamente, em janeiro 
(enchente), abril (cheia), julho (vazante) e outubro (seca) de 2017; em 2018 foi 
realizada apenas a 36º campanha, em janeiro. A campanha de abril de 2018 não foi 
realizada na época certa em razão do encerramento do contrato com a consultoria 
especializada. 

• O programa está passando por revisão profunda motivada por várias alterações 
propostas pela NE em decorrência do acúmulo de conhecimento dos últimos anos e 
avaliação dos antigos prognósticos pelas informações de campo. Além disto, o 
IBAMA por meio do Parecer Técnica 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC e das 
discussões conduzidas durante o 2º Seminário Anual de Andamento do PBA e 
Atendimento de Condicionantes, realizado de 04 a 06/12/2017, analisou as 
primeiras alterações propostas e fez três recomendações, conforme segue 
explicitado: 

o Foi considerado viável remover 17 pontos da malha de monitoramento, 
conforme solicitado no 11º Relatório de Consolidação.  

o Implantar ações mitigadoras de instabilização propostas pela NE no 11º 
Relatório de Consolidação em 18 pontos da malha de monitoramento 
localizados no Reservatório Intermediário e Canal de Derivação. Com 
relação a este aspecto o 13º Relatório de Consolidação apresenta o 
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Quadro 10.3-3 que atualiza a situação das soluções implantadas frentes 
às soluções preconizadas; a análise do quadro mostra que apenas 2 
pontos efetivamente receberam tratamento igual ou semelhante ao 
preconizado e que para os demais está sendo realizado apenas o 
monitoramento da “estabilização natural”. 

o Manter o presente programa até se tenham elementos que tornem 
possível o seu encerramento. O encerramento do programa foi 
postergado indefinidamente, ou seja, até o IBAMA considere que as 
informações recolhidas e as ações realizadas são suficientes para 
mitigação dos impactos previstos nos estudos ambientais. É interessante 
lembrar que o programa pretendia acompanhar processo de instabilização 
de solos não saturados ou de baixa resistência em decorrência da 
elevação do nível freático; acréscimo de suscetibilidade a processos de 
instabilização de encostas marginais, aumento da turbidez da água e 
perda de terras agricultáveis; processos erosivos a jusante das casas de 
força principal e secundária após o início da operação. 

• O 13º Relatório de Consolidação reforça as solicitações para remoção de mais 
pontos da malha de monitoramento, conforme segue: R45, R51, ENC10, ENC27 no 
Reservatório Xingu; CS1/ENC31, R14 e R15 no TVR; ENC45, ENC46, ENC47, 
ENC54 e RI2 no Reservatório Intermediário; e os pontos 31, 40, 41, 42, 43, 48, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60 e 63, que são trechos alterados durante a obra, continuariam a 
ser monitorados, mas apenas no âmbito do PRAD. 

• Com relação aos aspectos tratados no 13º Relatório de Consolidação e os discutidos 
na 20º missão de monitoramento consideramos como pontos de atenção o seguinte: 

o As propostas de remoção de pontos da malha de amostragem, desde que 
anuídos pelo IBAMA, é uma atividade salutar para o programa, pois 
confirma que os impactos nas encostas marginais dos reservatórios e 
TVR estão sob controle e não representam preocupação significativa. 

o A não adoção das medidas mitigadoras e corretivas previstas para os 18 
pontos localizados no Reservatório Intermediário e Canal de Derivação 
(Quadro 10.3-3) ou a simples substituição das medidas previstas pelo 
monitoramento da estabilização natural é uma atitude de pouca 
credibilidade, pois revê aparentemente de maneira muito singela a 
avaliação realizada anteriormente. 

o A interrupção do monitoramento nos pontos 31, 40, 41, 42, 43, 48, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60 e 63, que passariam a ser monitorados apenas no 
âmbito do PRAD parece ser uma medida precipitada. Seria mais 
interessante manter o monitoramento no âmbito do PRAD, focado na 
verificação da implantação da recuperação ambiental, e o monitoramento 
de encostas marginais, que seria focado na efetividade da recuperação 
frente aos impactos esperados (turbidez, assoreamento e outros). 

 
Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios 
 
• O Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios teve o seu 

encerramento aprovado pelo IBAMA quanto da análise do 10º Relatório 
Consolidado. As atividades remanescentes, que incluem o monitoramento da 
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instrumentação dos diques e barragens, continuam a ser realizadas no âmbito da 
segurança das barragens pela equipe de operação. 

 
Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico 
 
• O Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico é 

dividido em três projetos. São eles: Projeto Hidrossedimentológico, Projeto de 
Monitoramento de Níveis e Vazões e Projeto de Monitoramento de Níveis e 
Vazões. As coletas de informações são realizadas em campanhas mensais de 
medição de vazão e de análise de sedimentos. O cronograma original previa o 
término das atividades em julho de 2017, mas foi estendido até janeiro de 2018; no 
entanto, existe a possiblidade de nova prorrogação até a conclusão do 
monitoramento das praias de desova de tartarugas, em janeiro de 2022.  

• O 13º Relatório de Consolidação de Andamento do PBA – Relatórios Temáticos 
Específicos ser dezembro de 2017, com os resultados da última campanha do 
Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico 
realizada em janeiro de 2018 foi apresentado ao IBAMA em 28/02/2018. 

 
Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas 
 
• O Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas nas suas duas vertentes, a 

saber, o monitoramento da dinâmica e o monitoramento da qualidade da água, teve 
continuidade com as atividades conforme previsto originalmente, com medições e 
análises trimestrais até janeiro de 2018, quando foi realizada a última campanha de 
coleta de informações, amostras e análises. No entanto, nos pontos de 
monitoramento na área urbana de Altamira, incluindo o Jardim Independente I e do 
Jardim Independente II, foi continuado com medições quinzenais de níveis 
dinâmicos.  

• O IBAMA, por meio do Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC de 
22/12/2017, recomendou que o monitoramento da água subterrânea fosse 
continuado em razão das discussões atuais associadas à eventual elevação do lençol 
freático na área urbana de Altamira envolvendo a ACP do “colapso sanitário” e o 
Jardim Independente I. O mesmo parecer recomendou que as medições de níveis na 
área urbana de Altamira passassem a ser realizadas quinzenalmente e dispensou a 
continuidade do monitoramento do nível das cisternas. 

 
Projeto de Monitoramento da Dinâmica da Água Subterrânea 
 
• Para o Projeto de Monitoramento da Dinâmica da Água Subterrânea foi criada uma 

rede de monitoramento, que teve por base os pontos sugeridos no PBA 11.3.1, mas 
não se limita a eles. Atualmente, a rede é composta por: 37 cisternas (poços rústicos 
para captação de água) cadastradas e localizadas na área urbana de Altamira, na 
localidade de Belo Monte do Pontal e no TVR; 2 medidores de nível de água no 
TVR e 50 poços de monitoramento instalados na área urbana de Altamira, no 
entorno da área dos Reservatórios do Xingu e Intermediário, e nas localidades de 
Belo Monte e Belo Monte do Pontal. Foram incorporados ao projeto, também, 11 
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poços e cacimbas cadastrados nas atividades de monitoramento de uso da água do 
Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques. 

• Para o monitoramento da situação do Jardim Independente I e Jardim Independente 
II foi estabelecida outra rede de monitoramento com 6 cisternas, 7 poços de 
monitoramento aproveitados da rede geral do projeto e 17 poços de monitoramento 
específicos, sendo alguns multiníveis. 

• O acompanhamento da dinâmica das águas subterrâneas é subsidiado pelas leituras 
trimestrais do nível d’água na rede de monitoramento, sendo que já foram 
realizadas 22 campanhas, sendo 14 antes do enchimento e 8 durante a após o 
enchimento do reservatório. Sobre este aspecto é necessário corrigir o relatório da 
19º missão de monitoramento, que informou equivocadamente a realização de 36 
campanhas, sendo 22 antes do enchimento e 14 depois do enchimento dos 
reservatórios. 

• O relatório do projeto apresentado no 12º Relatório IBAMA procura generalizar o 
comportamento dos aquíferos, com base na verificação dos níveis d’água mais 
rasos nos períodos de enchente (janeiro), cheia (abril), vazante (julho) e seca 
(outubro) entre os anos de 2014 e 2017. Esta análise permitiu verificar, conforme o 
relatório, que: 
a) Não existe relação entre a vazão do Rio Xingu com o regime de chuvas medido 

na região da cidade de Altamira; a descarga líquida do rio é dependente das 
contribuições das cabeceiras e do restante da bacia. 

b) A variação do nível d’água subterrâneo na região da cidade de Altamira é 
controlada pelo regime de chuvas, sendo que os níveis sobem na época úmida e 
descem na época seca, sendo que os níveis são mais rasos, quanto maiores são 
chuvas acumuladas nos períodos. 

c) O monitoramento dos níveis nos poços localizados ao longo dos Reservatórios 
Xingu e Intermediário mostrou que, para todos os períodos analisados 
(enchente, cheia, vazante e seca), os níveis mais rasos foram verificados após o 
enchimento dos reservatórios. No caso do Reservatório do Rio Xingu, a 
concentração dos níveis mais rasos na enchente e na cheia de 2017 é 
relacionada no relatório com o período excepcionalmente chuvoso de dezembro 
de 2016 a abril de 2017, quando comparado com o histórico de chuvas da 
região. Por outro lado, no Reservatório do Rio Xingu, a concentração dos níveis 
mais rasos ocorreu na vazante e na seca de 2016, também depois do enchimento 
do reservatório; a confirmação da regra estabelecida para o Reservatório do 
Xingu depende da continuidade do monitoramento durante os períodos de 
vazante e seca de 2017. 

d) As variações de nível d’água são maiores ao longo do ano quanto mais perto os 
poços de monitoramento estão do reservatório ou quanto mais baixo 
topograficamente os poços estão localizados. Isso é explicado pela 
predominância da recarga por meio da infiltração da água da chuva. Os poços 
mais altos variam o nível apenas pela recarga por infiltração; já os poços mais 
baixos contam com a infiltração e com as águas de fluxo das áreas mais altas. 
Em momento algum, é dada qualquer importância para contribuição de recarga 
a partir da lâmina d’água dos reservatórios, salvo para os poços localizados na 
orla. 
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• O 13º Relatório de Consolidação reapresenta as informações da dinâmica da água 
subterrânea recolhidas no período de outubro de 2014 a outubro de 2017, 
completando o período inicialmente previsto de monitoramento da água 
subterrânea. O relatório apresenta, também, a verificação do modelo hidrogeológico 
conceitual para a cidade e região de Altamira, com especial atenção na correlação 
dos comportamentos verificados nos poços com a estratigrafia e tipos de solos, 
conforme segue: 
a) Os Sistemas Penatecaua e Maecuru estão relacionados com a distribuição das 

unidades estratigráficas e seus respectivos tipos litológicos de diabásio (mais 
recente e raso) e arenitos (mais antigo e profundo) e correspondem aos 
aquíferos de abrangência regional. O sistema aquífero Penatecaua possui 
predominantemente porosidade de fraturas e pode ser descrito como domínio 
fraturado; O sistema aquífero Maecuru possui porosidade granular. 

b) O Sistema raso F1 está relacionado com as ocorrências de latossolos e nitossolos 
e correspondem ao aquífero local e freático das áreas mais altas e bem drenadas 
internamente. 

c) O Sistema raso F2 está relacionado com as ocorrências de cambissolos e 
neossolos litólicos e correspondem ao aquífero local e freático das áreas 
deprimidas e que podem ou não apresentar problemas de drenagem. 

d) Os aquíferos suspensos podem ocorrer em razão da presença de camadas com 
baixa condutividade hidráulica na zona saturada dos aquíferos locais e livres 
(freáticos). Estes sistemas podem ser responsáveis pela geração de uma zona 
úmida ou lâminas de água perene ou intermitente na superfície do terreno, 
especialmente nas regiões deprimidas (baixios). 

e) O modelo hidrogeológico considera os fluxos aéreos como a precipitação pluvial 
e a evapotranspiração, que estão intimamente relacionadas com as condições 
climáticas; os fluxos subterrâneos como a infiltração vertical ou lateral 
(interfluxo) que alimenta os sistemas aquíferos freáticos F1 e F2, nascentes, 
igarapés e áreas úmidas (terrenos encharcados, várzeas ou lagoas); a drenagem 
vertical que alimenta os sistemas aquíferos regionais (Penatecaua e Maecuru) e 
o regional que compreende a descarga dos aquíferos regionais para o Rio 
Xingu; e os fluxos superficiais como o escoamento superficial que engrossa a 
vazão de cursos d’água e eleva o nível d’água em nas áreas úmidas, durante e 
logo após os episódios de chuvas. 

 
Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea 
 
• O Projeto foi estabelecida devido à possível alteração da movimentação das águas 

subterrâneas com a formação dos reservatórios, provocando a elevação dos níveis 
freáticos/cargas hidráulicas e, consequentemente, acréscimo da vulnerabilidade dos 
aquíferos à contaminação. Os estudos anteriores mostraram que água do aquífero 
raso, constituído por aluvião, já se encontrava contaminada antes de qualquer 
intervenção. Em razão das elevadas demandas bioquímica e química de oxigênio e 
os elevados valores de coliformes totais e fecais, os agentes poluidores mais 
significativos seriam o lançamento de efluentes domésticos nos igarapés, a 
existência de fossas e a disposição de resíduos sólidos de forma inadequada. Nestes 
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estudos iniciais não foi apontada relação direta entre os resultados de qualidade e o 
nível de água dos poços. 

• O interesse do programa estava concentrado na área urbana de Altamira, incluindo 
o perímetro da área do antigo Lixão de Altamira, trecho a jusante do Sítio Pimental, 
o entorno dos Reservatórios Xingu e Intermediário, as localidades de Belo Monte 
(Município de Vitória do Xingu) e Belo Monte do Pontal (Município de Anapu). 

• A rede de monitoramento é composta por 58 pontos, sendo 25 na área urbana de 
Altamira, 5 ao redor do antigo lixão de Altamira, 9 no Reservatório Xingu, 8 no 
Reservatório Intermediário, 1 em módulo Rapeld (próximo do reservatório 
Intermediário), 3 no Sítio Pimental, 3 em Belo Monte (Vitória do Xingu) e 4 em 
Belo Monte do Pontal (Anapu). As coletas de amostras são realizadas com 
periodicidade trimestral, sendo que as últimas foram realizadas em janeiro (coleta 
19), abril (coleta 20), julho (coleta 21) e outubro (coleta 22) de 2017. 

• De maneira semelhante ao apresentado para o Projeto de Monitoramento da 
Dinâmica são apresentados, para os períodos de enchente, cheia, vazante e seca, 
para as várias regiões consideradas (área urbana de Altamira, Volta Grande do 
Xingu e Reservatórios), os quadros de porcentagens de amostras em não 
conformidade com a Portaria MS 2914/2011 e Resolução CONAMA 396/2008. 
Praticamente em todas as situações são verificadas porcentagens elevadas de não 
conformidades para vários parâmetros. Os parâmetros pH, Ferro Alumínio, 
Manganês, Turbidez e Coliformes Fecais estiveram desconformidade em grande 
número de amostras e locais; Nitrato, Amônia, Chumbo, Cromo e Arsênio também 
estiveram desconforme, mas em menor número de amostras e locais. Mesmo 
pontos relativamente isolados, como por exemplo, na Volta Grande do Xingu e nos 
Reservatórios apresentaram resultados não conformes. 

• Os resultados das análises foram tratados de maneira detalhar as características 
químicas da água subterrânea de cada uma das regiões consideradas, bem como 
verificar as possíveis origens das anomalias, quer elas sejam naturais ou devidas às 
atividades antrópicas. Foram adotados procedimentos para verificar as 
características químicas da água quanto às proporções dos principais cátions (Ca+2, 
Mg+2, Na+2 e K+) e ânions (HCO3

-, Cl-, SO4
-2), a análise de valores não conformes 

de Nitrato, Nitrito, Amônia, pH, Sódio, Potássio e Cálcio e as distribuições 
espaciais de Ferro, Cloreto, Amônia, Nitrato, Chumbo, pH, Coliformes Fecais e 
Turbidez na área urbana de Altamira. As alterações nas classificações da água, os 
valores não conforme e as distribuições foram justificadas como eventos 
pluviométricos, contaminação por ações antrópicas (destinação inadequada de 
efluentes, atividades de agropecuárias, disposição inadequada de lixo) ou pelas 
características do solo ou substrato. 

• A utilização de fossas e sumidouros ou fossas negras, de acordo com as análises 
físico-químicas, é o principal foco de contaminação devido à infiltração de 
efluentes domésticos nos aquíferos. O segundo fator para alteração nas 
concentrações dos parâmetros é a concentração de chuvas por período, haja vista 
que, quanto maior o volume de chuvas no período, maior a solubilização e/ou 
dissolução. 
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Monitoramento da Dinâmica e Qualidade da Água Subterrânea no Jardim Independente 
I e Jardim Independente II 
 
• As preocupações com o Jardim Independente I e o Jardim Independente II 

decorrem das queixas da comunidade com relação à alegada elevação do nível 
d’água em duas lagoas (baixios de Altamira) em razão do enchimento do 
Reservatório do Rio Xingu. As áreas destas lagoas foram aterradas e ocupadas, 
inclusive com casas em palafitas. 

• A situação do Jardim Independente II foi mitigada com a remoção das famílias 
localizadas em palafitas na lagoa. Conforme foi apresentado no item referente ao 
acompanhamento das obras de infraestrutura na cidade de Altamira, estão em 
execução as obras de macrodrenagem e construção de um parque urbano na região 
do Jardim Independente II. Estas obras irão garantir boas condições de salubridade, 
permitiram a drenagem natural das águas da lagoa para o Rio Xingu e a desativação 
do sistema de bombeamento operado pela NE. 

• A situação do Jardim Independente I, apesar da pressão exercida pelos moradores, 
permanece inalterada com a continuidade do monitoramento ao longo de 2017 para 
verificar a possível interferência do Reservatório do Rio Xingu no nível d’água 
subterrâneo e superficial local. Este monitoramento, por instrução do IBAMA, será 
continuado em 2018. 

• O relatório do projeto apresentado no 12º Relatório IBAMA procura estabelecer as 
regras de comportamento dos aquíferos e da lagoa, com base na verificação dos 
níveis d’água e da qualidade da água. Esta analise permitiu verificar, conforme o 
relatório, que: 

a) A variação do nível da lagoa do bairro Jardim Independente I responde 
diretamente às precipitações. Na ocorrência de chuvas intensas as medições 
mostram que ocorre a elevação no nível da lagoa sem que, no mesmo período, 
haja aumento da cota do Reservatório Xingu. 

b) O aquífero local é mais raso, sendo controlado pela infiltração local e pelo nível 
d’água da lagoa. 

c) O aquífero regional é mais profundo, localizado abaixo da camada de argila 
compactada, cujo nível é controlado pelas águas de fluxo oriundas dos terrenos 
mais altos (áreas de recarga regional). 

d) O modelo dos dois aquíferos é corroborado pelo artesianismo que ocorre com o 
nível d’água do aquífero regional, uma vez que sua área de recarga está em cota 
superior ao nível da base da camada confinante. Esta diferença de níveis fica 
evidente durante o período seco nas medições realizadas nos poços multiníveis, 
mas também no período úmido, quando o nível do aquífero regional fica mais 
raso que do aquífero local. Também as análises para verificar a qualidade da 
água mostram a existência de dois aquíferos, o raso largamente contaminado 
pelas águas superficiais e lançamento/infiltração de esgotos domésticos e o 
profundo de qualidade melhor. 

e) Independente das interferências entre os aquíferos, o que o relatório pretende 
mostrar é que o nível d’água na lagoa não sofreu interferência, por meio da água 
subterrânea, do enchimento do Reservatório do Xingu. 

• O 13º Relatório de Consolidação apresenta a análise técnica dos dados obtidos, no 
período de 13/10/2016 a 06/12/2017, no âmbito dos estudos executados no bairro 
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Jardim Independente I, na cidade de Altamira (PA), que teve como objetivo avaliar 
se existe ou não relação de causa-efeito entre a formação do Reservatório Xingu 
com o nível da água da “lagoa” natural e perene, localizada no bairro em referência. 
Também visa atender e/ou esclarecer as considerações do Ofício Nº 
344/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, de 17/10/2017, que encaminha o 
Parecer Técnico IBAMA/ANA nº 113/2017-COHID/CGTEF/DILIC-Jardim 
Independente I. O Relatório Final, com os dados de um ano de monitoramento, foi 
protocolado em 22/12/2017, por meio da CE 0981-2017-SSI-IBAMA_ANA 
(RT_SFB_Nº024_BAIRRO JARDIM-INDEPENDENTE I_20122017_ 
AMBIENTAL _ FINAL). 

• Segundo a NE, as informações coletadas no monitoramento, especialmente os 
dados dos poços JI8-JI8A, mostram a existência de dois aquíferos distintos: um 
suspenso, controlado pela infiltração local e NA da lagoa, e outro local, cujo nível é 
controlado por condições de contorno externas à área no contexto do presente 
estudo e que, anteriormente, era identificado como regional. 

• O período seco é quando melhor se verifica a separação dos aquíferos suspenso e 
local, quando claramente verificam-se medições de níveis bem diferentes num 
aquífero e em outros. No período chuvoso os níveis dos aquíferos tendem a subir e 
o aquífero local consegue, inclusive, se elevar acima do aquífero suspenso. 

• A NE apresenta o acompanhamento da pluviosidade como fundamental para 
entendimento da dinâmica da água subterrânea, pois os dados mostrariam que a 
elevação e rebaixamento dos níveis acompanham a pluviosidade acumulada, ou 
seja, da possibilidade de recarga, salvo no trecho muito próximo da margem do rio 
onde existe influência da subida e descida do nível do reservatório. Os eventos de 
exsudação de água apontados pelos moradores seriam decorrentes das chuvas 
anormalmente altas ocorridas entre março e maio de 2016 (1.500mm) e janeiro e 
abril de 2017 (1.381mm). Além disto, os níveis d’água verificado na lagoa também 
sobem e descem de acordo com a pluviosidade e independente da variação do nível 
do reservatório. 

• Apesar de todas as informações levantadas, das análises e interpretações 
apresentadas, o IBAMA e a ANA ainda resistem em concordar que comportamento 
dos aquíferos locais (ou freáticos) responderem exclusivamente à recarga pela 
chuva. Na eventualidade dos níveis dos aquíferos locais elevarem-se em resposta a 
subida do nível do reservatório, poderia ainda haver a possibilidade de interferência 
nos níveis do aquífero suspenso e no nível da lagoa na região do Jardim 
Independente I. 

• O PT nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, referente à análise dos 11° e 12° RCs, 
que recomenda a continuidade do monitoramento por, pelo menos, mais um ano, 
com a realização de leituras trimestrais (em janeiro, abril, julho e outubro/2018). 
Especificamente na área urbana de Altamira, a frequência de monitoramento do 
lençol freático nos poços perfurados deverá ser realizada com frequência quinzenal, 
não sendo mais necessárias as leituras de nível nas cisternas. A continuidade do 
monitoramento deve colaborar para elucidar as dúvidas que ainda existem, 
especialmente se este período chuvoso se mostrar mais aderente ao histórico de 
pluviosidade da região. 

• Em relação a lagoa do bairro Jardim Independente I, através do Parecer Técnico 
n°14/2018-COHID/CGTEF/DILIC, o IBAMA confirmou a existência de um 
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aquífero suspenso. Na análise, considerou ainda que a superfície potenciométrica 
do aquífero local já ocupava posição acima da base do aquitarde, antes do 
enchimento do reservatório, de forma que as restrições ao fluxo do aquífero 
suspenso já ocorriam antes da formação do Reservatório Xingu. Nesse sentido, em 
síntese a conclusão é que não foi confirmada a interferência do reservatório na 
elevação do nível de água da lagoa do bairro Jardim Independente I e nem relação 
ao aquífero suspenso. 

 
Programa de Microclima Local 
 
• Conforme havia sido informado no relatório de monitoramento anterior, a 

consolidação deste programa foi postergada para o início de 2018. Esta 
consolidação foi apresentada ao IBAMA em 28/02/2018, no relatório 
complementar ao 13º RC e, ao auditor independente, no 21º RSAP, em maio de 
2018 e compreende as informações coletadas entre julho de 2012 e dezembro de 
2018. 

• As estações climatológicas utilizadas no programa (UHE Belo Monte – Pimental e 
UHE Belo Monte – BR230) são compostas por equipamentos automáticos, 
instaladas em Plataforma de Coleta de Dados (PCD), composta por data logger 
conectada ao sensor de chuva (Pluviógrafo - Pluvio 2) e ao sensor meteorológico 
(CWS), que compõem o equipamento automático, conforme especificações a 
seguir: a) Sensor climatológico compacto com registro de: Velocidade e Direção 
dos Ventos, Umidade Relativa do Ar, Pressão Barométrica e Temperatura do Ar; e 
b) Pluviógrafo Tipo: tipping-bucket (precipitação). Os dados de precipitação, 
velocidade e direção dos ventos, pressão barométrica e temperatura do ar, 
registrados automaticamente a cada minuto, com integração horária pela PCD, são 
remotamente transmitidos via satélite e podem ser obtidos via internet por meio do 
site: www.mitsatbrasil.com.br. 

• A estação climatológica Altamira dispõe de equipamentos convencionais que 
permitem a leitura das variáveis climatológicas por meio de observador (leiturista), 
como forma de aferir os resultados dos equipamentos automáticos e, também, 
cobrir possíveis falhas, caso ocorram problemas com os equipamentos de registro 
automático. Os equipamentos convencionais que permitem a leitura por observador 
são os seguintes: a) Pluviômetro convencional do tipo Ville de Paris; b) 
Anemômetro convencional, instalado em torre própria; c) Heliógrafo (registro da 
insolação); d) Abrigo meteorológico, contendo Termômetro de máxima e mínima 
do ar, Psicrômetro de bulbo seco e de bulbo úmido, Evaporímetro de Piché e 
Termohigrógrafo (temperatura e umidade relativa do ar); e) Barômetro (pressão 
atmosférica); e f) Tanque Evaporimétrico tipo Classe A: dotado de poço 
tranquilizador, micrômetro e termômetro de máxima e mínima da água. Os 
instrumentos convencionais, conforme recomendações da World Meteorological 
Organization (WMO), são lidos por leituristas às 9:00, 15:00 e 21:00h, diariamente.  

• O relatório apresenta as amplitudes resultantes da análise consolidada para o 
período anterior à formação dos reservatórios para as principais variáveis 
meteorológicas monitoradas (precipitação pluviométrica, temperatura do ar, 
umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, pressão barométrica e evaporação), 
tendo como base as informações das PCDs ou Estações Automáticas com registros 
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contínuos e intervalo horário. Adicionalmente, também foram compilados os 
registros contínuos para os dois anos subsequentes à formação dos reservatórios, 
entretanto, apresentados pelas suas médias ao longo dos meses do ano. De uma 
forma geral é possível observar que os registros médios obtidos na fase reservatório 
para as três estações estão compreendidos, em quase a totalidade das representações 
gráficas, na faixa de amplitude de variação observada para o período pré-
enchimento (faixa com o intervalo de confiança de 95%). Alguns registros estão 
localizados fora da faixa de amplitude, entretanto em um número pequeno de meses 
e sem apresentar-se como uma tendência. A abordagem analítica estabelecida 
possibilita a interpretação comparativa entre os períodos pré e pós-enchimento, para 
os quais não são evidenciadas recorrentes alterações no período pós que não 
estejam dentro de uma variação já observada, em escala local, no período anterior à 
formação dos espelhos de água para as três estações.  

• Em atendimento à recomendação do IBAMA estabelecida no PT no 
140/2017COHID/CGTEF/DILIC, datado de 22/12/2017, se dará continuidade ao 
monitoramento das principais variáveis climatológicas até o final do ano de 2018. 

• O próximo RC, a ser entregue em janeiro de 2019, corresponderá ao produto final 
do PBA 11.5 com a consistência e consolidação de todos os dados e resultados 
obtidos ao longo do período monitorado compreendido entre os anos de 2013 a 
2018, inclusive. 

 
Apesar do encerramento do programa estar previsto para o final de 2019, o relatório 
informa que o monitoramento climatológico da área do entorno da UHE Belo Monte 
tem sua continuidade prevista e estabelecida, tanto pela operação da rede nacional de 
estações meteorológicas do INMET presente na área, quanto pela obrigatoriedade de 
monitoramento estabelecida pelas agências ANA/ANEEL, para toda a Etapa de 
Operação da UHE Belo Monte, em cumprimento ao previsto pela Resolução Conjunta 
ANA/ANEEL nº 003, de 10/08/2010. 
 
Em relação à vegetação, o último relatório consolidado (13°), de janeiro de 2018, ainda 
não foi analisado pelo IBAMA. A análise dos 11° e 12° Relatórios Consolidados, ainda 
referentes a fevereiro e julho de 2017, respectivamente, foi emitida por meio do Parecer 
Técnico N° 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC de 22 de dezembro de 2017, 
encaminhado pelo Ofício N°04/2018-COHID/CGTEF/DILIC de 10 de janeiro de 2018. 
No entanto, neste parecer é informado que a análise dos projetos relacionados à 
vegetação seria apresentada em parecer específico, o que ainda não foi emitido. 
 
Na 21ª missão, a Norte Energia informou que as campanhas de campo dos 
monitoramentos da vegetação (fitossociológicos e fenológicos) seguem sendo 
realizadas de acordo com a metodologia e os cronogramas previstos. No 2º trimestre, foi 
iniciada a 4ª campanha de monitoramento dos módulos Rapeld, já tendo sido finalizado 
dois módulos (M6 e M7). Até o momento, foram realizadas três campanhas completas 
dos monitoramentos nos módulos Rapeld, duas na em fase de pré-enchimento dos 
reservatórios (2012 e 2014) e uma logo após o enchimento (2016).  
 
O Oficio N° 130/2018/COHID/CGTEF/DILIC/IBAMA, de 19 de abril de 2018, deferiu 
a descontinuidade do monitoramento da vegetação (Floresta de Terra Firme) nos 
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Módulos 3 e 8, conforme havia sido solicitado pela Norte Energia por meio da CE N° 
143/2018-SSAI de 20 de fevereiro de 2018. O empreendedor alegou que, segundo os 
últimos resultados obtidos, essa alteração não causaria prejuízo ao estudo, pois os 
módulos M1 e M8 sofrem com expressiva influência antrópica por se localizam em 
áreas de terceiros, cuja governança da Norte Energia é limitada, e, desta forma, os 
resultados obtidos nessas unidades amostrais não permitem concluir sobre a avaliação 
dos possíveis impactos causados pelo empreendimento. Em contrapartida, o IBAMA 
solicitou em seu ofício que o monitoramento seja realizado por pelo menos seis ciclos 
pós-enchimento e que seja considerada, na análise de resultados, a diferenciação entre a 
Floresta Ombrófila Aberta com cipós e a Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras. 
Quanto à primeira solicitação, a Norte Energia informou que ainda necessita solicitar 
esclarecimentos ao órgão licenciador, pois não há clareza se devem ser realizadas seis 
campanhas de fase pós-enchimento ou apenas três campanhas, uma vez que sua 
frequência é bianual. Em relação à segunda solicitação, o empreendedor relatou que 
ainda analisará a viabilidade de atendê-la. 
 
Os últimos resultados dos monitoramentos da vegetação foram apresentados no 13º 
Relatório Consolidado (janeiro/2018), os quais foram analisados por compartimentos de 
impacto: montante do Reservatório do Xingu (MRX), Reservatório do Xingu (RX), 
Reservatório Intermediário (RI), Trecho de Vazão Reduzida (TVR) e Trecho de 
Restituição de Vazão (TRV). Apesar de terem sido detectados alguns padrões de 
alterações nas taxas de ingresso e de mortalidade ao longo das campanhas, diferenças 
estatisticamente significativas foram obtidas somente para alguns compartimentos:  
 
• Floresta de Terra Firme: houve diferença estatística na taxa de ingresso no MRX 

(menor na operação) e na taxa de mortalidade no MRX, RX e RI (maior na 
operação); 

• Floresta Aluvial: houve diferença estatística na taxa de ingresso para o TVR nos 
módulos Rapeld (menor na operação) e nas ilhas (maior na operação); 

• Componente arbustivo-arbóreo das Formações Pioneiras: houve diferença 
estatística na taxa de mortalidade no MRX (maior na operação) e no RX (maior na 
operação). 

 
Ressalta-se que não foi observada diferença estatística para os índices de diversidade no 
período de estudo para nenhum compartimento dos monitoramentos das Florestas de 
Terra Firme e Aluvial. No 13º RC, não foram apresentadas análises com parâmetros de 
biomassa (p.ex. área basal), que podem ser úteis para entender melhor a dinâmica das 
florestas monitoradas. Para o componente Podostemaceae das Formações Pioneiras, não 
foram detectadas alterações nos padrões fenológicos até o momento. 
 
A Norte Energia também propôs, por meio da CE 230/2018-SSAI (20 de abril de 2018) 
e da Nota Técnica 70/2018-SSAI (abril/2018), o encerramento do Projeto de 
Formação de Banco de Germoplasma, transferindo a execução e o relato das 
seguintes atividades para o Plano Recomposição da Cobertura Vegetal da APP) dos 
Reservatórios da UHE Belo Monte: i) verificação de matrizes com base nos padrões 
fenológicos conhecidos; ii) monitoramento de outros indivíduos, também com base na 
fenologia conhecida; iii) coleta e beneficiamento de sementes (matrizes e outros 
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indivíduos); e iv) produção de mudas para utilização no PRAD e plantio em APP. Na 
21ª missão, informou-se que ainda não houve resposta do IBAMA a essa solicitação.  
 
Até a possível emissão da anuência do IBAMA, as atividades do projeto vão continuar 
sendo realizadas com o foco na produção de mudas para o projeto de recomposição 
florestal das APP, assim como nos trimestres anteriores. Outras atividades que têm sido 
executadas são: o monitoramento fenológico das matrizes, coleta de sementes das 
matrizes, manutenção do arboreto e destinação de materiais (sementes, mudas e 
exsicatas). A maior parte das sementes coletadas das matrizes tem sido destinada à 
produção de mudas para os plantios nas APP. 
 
No âmbito do projeto de destinação da madeira, foram emitidas pelo IBAMA, no 
início de abril, 15 documentos de AUMPF referentes aos volumes solicitados pela Norte 
Energia ainda em meados de 2017 (90 mil m³ e 338 mst). Assim, as atividades das 
Serrarias Mogno e Ipê do Travessão 27 puderam ser retomadas. No entanto, é 
necessário ainda a emissão de créditos de reposição pelo IBAMA, já solicitados pela 
Norte Energia por meio de dois protocolos. 
 
Segundo o 13º Relatório Consolidado (janeiro/2018), o volume de madeira destinado 
em 2017 foi de 16,52 mil m³, correspondente a 6,4% do volume total gerado pela 
supressão de vegetação. O volume destinado acumulado perfaz 72,1 mil m³, ou seja, 
27,8% do total estocado. O volume acumulado de uso interno é de 46,6 mil m³, sendo a 
maior proporção de toras de espécies protegidas (31 mil m³ ou 67% do volume 
consumido internamente). 
 
Na 21ª missão, a Norte Energia relatou que, no momento atual, há poucas demandas de 
material para a Serraria Mogno e que há poucas toras de madeira comercial 
aproveitáveis. Dessa forma, ainda restará nos pátios grande volume de material lenhoso 
não passível de ser utilizado como madeira serrada e a sua destinação precisa ser 
discutida com o IBAMA.  
 
Após solicitação de esclarecimentos pela SEMAT de Vitória do Xingu, a Norte Energia 
passou, no início deste ano, a tomar procedimentos para destinar adequadamente o “pó 
de serra” estocado na Serraria Mogno. Os resíduos foram quantificados por meio de 
levantamento topográfico, resultando num volume estimado de 1.400 m³, com 
expectativa de geração de 2.500 m³ até o final do prazo de execução do contrato com a 
DWE (Serraria Ipê). Foi conduzido internamente um processo para aprovação da 
doação desse resíduo para a empresa Cerâmica Santa Clara Ltda., de Altamira, que 
realizou em 2017 a retirada de seis cargas de pó de serra, totalizando um volume de 840 
m³. Na 21ª missão, foi informado que, em abril de 2018, houve retirada de mais 1.120 
m³ de pó da Serraria Ipê pela mesma empresa. No entanto, relatou-se que ainda resta 
grande quantidade de pó de serra nas dependências de ambas as serrarias.  
 
Com a recente emissão das AUMPF, a Norte Energia está novamente tomando 
providências para reativar o contato com a empresa CKRT para a produção de cavacos a 
partir da fitomassa lenhosa. Uma reunião foi marcada para junho com o representante da 
empresa, para o qual foi solicitado um novo plano de negócios. Cabe mencionar que, 
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apesar de terem sido providenciados ao longo de alguns anos os procedimentos e 
adequações no sistema DOF necessárias para viabilizar a produção comercial de cavaco, 
essa atividade nunca chegou a ser iniciada, a qual teve sua última interrupção no final de 
2017, devido à falta de créditos de AUMPF.   
 
Em março de 2018, a empresa Bellmonte Residues solicitou à SEMA-PA licença para 
instalação e operação de cinco fornos nas proximidades das serrarias dos Travessão 27 
visando à produção de carvão vegetal a partir dos resíduos sólidos da Serraria Ipê. É 
aguardada a realização de uma vistoria pelo órgão, prevista para o final de maio. O 
carvão produzido será vendido a siderúrgicas de Marabá. 
 
No tocante à recomposição da cobertura vegetal das APP dos reservatórios, a Norte 
Energia relatou que foram finalizadas em maio as atividades de plantio de 
enriquecimento nos 147ha previstos para o ano agrícola de 2017-2018. Essa área estava 
composta inicialmente por 33 talhões de floresta secundária, porém houve necessidade 
de substituição de algumas áreas (cerca de 14 ha) devido a problemas como inundação e 
acentuada declividade em alguns locais. A realização da primeira campanha de 
monitoramento está prevista para os próximos dias. Informou-se que será usada a 
metodologia já informada anteriormente, que segue o mesmo modelo do PRAD das 
obras civis. Há previsão de realização de seis campanhas de monitoramento no total, 
quatro semestrais e duas anuais. Dessa forma, será necessário firmar outro contrato para 
a execução de todas as campanhas previstas, já que o contrato atual tem duração de 
cerca de um ano. 
 
A Norte Energia informou novamente que não houve avanços nas adequações 
necessárias no âmbito do Pacuera, que afetam o andamento do Programa de 
Recomposição da Cobertura Vegetal da APP dos Reservatórios, como a alteração da 
APP e a atualização do zoneamento do Pacuera devido às alterações ocorridas no uso do 
solo e à destinação de áreas para recomposição do modo de vida dos ribeirinhos nas 
margens e ilhas do RX. Cabe lembrar que a condicionante 2.28 da LO não estipula um 
prazo para a realização da reposição florestal. 

 
Ressalta-se que, de acordo com o 20º RSAP, foram solicitados no seminário técnico 
com o IBAMA, realizado em dezembro de 2017: 
 
i) A revisão da delimitação da APP, especificando a alteração da APP no Canal de 

Derivação e a possível exclusão de dois fragmentos na região de Altamira; e 
 
ii) O detalhamento do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal APP, 

apresentando a metodologia utilizada atualmente para recomposição (ano 2017-
2018), o quantitativo anual de metas, a metodologia proposta para implantação de 
SAF em APP pelos ribeirinhos, quais espécies nativas utilizadas. 

 
Quanto à primeira demanda, a Norte Energia comunicou na 21ª missão que não houve 
avanços. Essa demanda está dependente também da resolução da questão do território 
dos ribeirinhos, que envolve diversos outros atores além da Norte Energia. Em relação 
ao segundo item, havia sido informado na 20ª missão que seria feito apenas um 
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planejamento macro para o período de operação do empreendimento, ou seja, até 2045. 
Estima-se que deverão ser recompostos cerca de 7 mil ha de APP ao longo de 27 anos, 
porém até o momento não há nada definido ou planejado para a recomposição que seria 
feita no próximo ano agrícola. 
 
Em relação à Fauna Terrestre, o programa de resgate de fauna, dentro do qual é 
realizado o monitoramento embarcado de fauna nas ilhas de vegetação remanescentes 
no Reservatório do Xingu, vinha sendo realizado pela NE com frequência semanal em 
12 áreas (áreas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16) e mensal em duas áreas 
(14 e 15), com o envio de relatórios mensais. Em janeiro de 2018 e ainda através do 13o 
RC a NE solicitou, com base nos resultados obtidos, o encerramento do monitoramento 
nas áreas 03 e 07, e a manutenção do monitoramento mensal nas demais nove áreas, 
com relatórios semestrais. Segundo acordado com o IBAMA, foram encerrados os 
monitoramentos nas áreas 3 e 7, e as demais áreas serão monitoradas mensalmente, com 
apresentação de relatórios semestrais.  
 
No que diz respeito ao monitoramento de fauna nos módulos RAPELD, cavidades e 
pedrais, as campanhas semestrais serão iniciadas no mês de junho, incorporando as 
alterações metodológicas e as revisões de métodos de amostragem acordadas com o 
órgão licenciador, e que deverão ser conduzidas por mais dois anos: exclusão do 
monitoramento nos módulos RAPELD 1 e 8, e encerramento do monitoramento de 
drosofilídeos e de quirópteros, tanto nos módulos quanto nas cavidades. Ainda com 
relação aos quirópteros, o IBAMA solicita que sejam buscados pedrais terrestres para 
inclusão no monitoramento deste grupo. O monitoramento dos demais grupos de 
vertebrados e invertebrados terrestres terá continuidade, nos mesmos moldes 
anteriormente empregados.  
 
Com relação à fauna aquática e semiaquática, a avaliação do órgão licenciador sobre a 
adequação da metodologia proposta pela NE resultou em readequação da malha 
amostral com a exclusão da área a montante do RX (área 1) e redimensionamento da 
área de jusante (área 4) para 20km abaixo do barramento. Foi autorizado ainda o 
encerramento do monitoramento de tucuxis e peixes-boi, com a manutenção do 
monitoramento das populações de boto-rosa em todas as áreas propostas no novo 
desenho amostral. As campanhas de monitoramento de mamíferos aquáticos e semi-
aquáticos e de avifauna aquática e semi-aquática terão frequência semestral, com 15 
dias de monitoramento por campanha. Com relação aos crocodilianos, serão mantidas as 
campanhas de monitoramento nos módulos RAPELD, e as campanhas nos 
compartimentos deverão ser realizadas com frequência semestral, com 12 dias de 
campanha.  
 
O Programa de Conservação de quelônios aquáticos deverá atender às orientações 
determinadas pelo IBAMA, com as alterações no esforço amostral e metodologia de 
captura descritos no Parecer Técnico no. 111/2017-COHID/CGTEF/DILIC, a 
continuidade dos estudos de telemetria em Podocnemis expansa e alteração amostral na 
sexagem dos filhotes para o proposto no parecer. Em cinco anos, deverá ser realizado 
estudo genético das populações de Podocnemis expansa e P. unifilis.  
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No que diz respeito ao monitoramento do enrocamento da barragem do Sitio Pimental 
em busca de tracajás, relacionado à mortalidade de indivíduos desta espécie ocorridos 
no terceiro semestre de 2017, o monitoramento passa de diário a semanal, voltando a ser 
diário a partir de julho de 2018. 
 
O assentamento dos ribeirinhos nas APPs e Ilhas da área do empreendimento representa 
um risco para a fauna terrestre, e as equipes do Meio Biótico da NE vêm participando 
das discussões sobre as regras para utilização destas áreas, juntamente com as demais 
equipes envolvidas, levando em consideração os resultados do monitoramento nos 
módulos RAPELD e nas áreas de reintrodução de fauna. Até o momento foram 
assentadas 121 famílias, e detectados problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, 
desmatamento e queimadas. Não houve avanços nas discussões sobre o assentamento 
desde a última missão. As famílias já se encontram relocadas, e há demanda de 
assentamento de mais 190 famílias. Discussões com o órgão licenciador sobre o tema 
foram levadas a cabo pela NE, mostrando a preocupação com relação às atividades 
incompatíveis com APPs.  
 
Todas as condicionantes da LO encontram-se atendidas ou em atendimento, conforme 
comunicado pela equipe durante a conference call e reportado no 21o RSAP e 
documentos examinados. 
 
Os Programas da Conservação da Ictiofauna (composto por seis projetos) e de 
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (composto por dois projetos) 
estão sendo executados em conformidade com o PBA.  
 
Em relação ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, as 
principais alterações observadas durante os monitoramentos trimestrais, mensais e 
diários realizados no período de janeiro a março de 2018 foram baixas concentrações de 
oxigênio dissolvido.  Os pontos onde foram registradas as alterações são: RX02, RX 18, 
IDM, RX03, RX24, PAN02, ALTM, ALT02, AMBM, AMB02, Palhal, Di Maria e 
Bastião localizados no Reservatório do Xingu (RX); pontos: CN01, CN02, CN 03, CN 
04, CN 05, CN 06, CN 07, CN 08, CN 09, RIN1, RIN2, localizados no Reservatório 
Intermediário (RI); pontos: CN09 e CN09B, localizados no Canal de Fuga de Belo 
Monte; ponto: Travessão 27, localizado no Canal de Derivação; e pontos: RX-RB03, 
RX-RB05, RX-RB06, RX-RB09, RX-RB10, RX-RB11, RX-RB12, RX-RB13 e RX-
RB13B, localizados próximo das Comunidades Ribeirinhas no entorno do rio Xingu.  
 
Especificamente, para a área de influência da UHE Belo Monte, a NE, após quase dois 
anos de monitoramento na fase de operação, propôs ao IBAMA (por meio da Nota 
Técnica NT_SSI_Nº063_PMLQA_11-12-2017) a alteração da malha amostral, bem 
como da frequência de amostragem dos pontos adicionais de monitoramento da 
qualidade da água e de macrófitas aquáticas. No dia 19/01/2018, a NE recebeu o Ofício 
No16/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA que encaminha o Parecer Técnico No 
3/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA com as considerações sobre a alteração da 
malha amostral. O IBAMA autorizou a exclusão de 25 pontos e adição outros 2 pontos 
no Monitoramento mensal da qualidade da água no entorno dos canteiros; autorizou a 
alteração na frequência de amostragem de semanal para quinzenal no Monitoramento 
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dos braços formados pelo RX (Palhal, Di Maria, Bastião e Entrada do Canal de 
Derivação; autorizou a alteração na frequência de amostragem e dias alternados 
(segunda, quarta e sexta) para frequência semanal e exclusão do ponto CN 09B da 
malha amostral; autorizou parcialmente a exclusão de 21 pontos de monitoramento, o 
ponto TVR-4 deverá ser mantido na malha amostral, assim como os demais pontos que 
não foram excluídos deverão ser mantidos no escopo do monitoramento; o IBAMA não 
autorizou a alteração na frequência de amostragem semanal para frequência quinzenal e 
exclusão dos pontos de montante (PAN-M, ALT-M e AMB-M). 
 
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas a NE relatou que foram 
executadas até o momento seis campanhas de campo nas áreas de monitoramento da 
UHE Belo Monte durante a Fase de Operação do Projeto, as quais correspondem a 75% 
do total de oito campanhas a serem realizadas. As maiores biomassas foram observadas 
no ponto ALT MEDIO, localizado na porção média do igarapé Altamira, na área do 
Reservatório do Xingu, o qual apresentou infestação predominantemente da espécie 
Ludwigia leptocarpa (Família Onagraceae), bem como nos pontos RI 40-MAC e 
DIQUE 29, ambos referentes às infestações predominantemente da espécie Eichhornia 
crassipes (Família Pontederiaceae), os pontos estão localizados na área do Reservatório 
Intermediário. O banco de macrófitas aquática predominantemente da espécie Ludwigia 
leptocarpa se desenvolveu principalmente durante a fase de enchente, entre novembro 
de 2017 e janeiro de 2018, possivelmente em função do aumento do aporte de nutrientes 
provenientes da bacia do igarapé promovido chuvas intensas iniciais. Já no caso dos 
bancos da espécie Eichhornia crassipes no Reservatório Intermediário, os bancos de 
macrófitas aquáticas estão praticamente estáveis, sem evidência de expansão para áreas 
adjacentes do reservatório, mantendo-se restritos à bacia do igarapé Paquiçamba. Não 
foram relatadas atividades de remoção de macrófitas no último trimestre. 
 
Em relação ao Projeto de Investigação Taxonômica, considerando todas as campanhas 
de monitoramento (24) até dezembro de 2017, foram contabilizadas 12 ordens, 49 
famílias e 490 espécies de peixes no rio Xingu e seus tributários. A curva de rarefação 
para o total e indivíduos e espécies amostradas entre os anos de 2012 e 2017, apresentou 
um padrão crescente no número de espécies com os primeiros 10.000 indivíduos 
coletados, porém ao atingir mais de 150.000 espécimes, a curva de rarefação reduziu 
fortemente a sua inclinação e atingiu a assíntota, o que na prática representa que o 
esforço amostral realizado nas 24 campanhas do monitoramento e nas expedições fora 
da AID foram suficientes para amostrar a riqueza da ictiofauna da região em estudo. A 
espécie Hypancistrus sp “marrom” foi registrada somente na ADA/AID do 
empreendimento. Após revisão do material coletado e armazenado no Laboratório de 
Ictiologia de Altamira-LIA verificou-se que os três indivíduos da espécie Typhlobelus 
auriculatus coletados na campanha de 2012 são oriundos da região do rio Iriri e não da 
Volta Grande do Xingu (TVR) como informado anteriormente pela NE. O depósito do 
material testemunho de interesse aos estudos taxonômicos está sendo feito de maneira 
contínua em coleções ictiológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), nos campi 
de Altamira e de Belém e no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).   
 
Da riqueza total registrada até dezembro de 2017, 48 espécies de peixes foram 
identificadas como endêmicas para a bacia do rio Xingu e 18 espécies que são 
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consideradas novas para a ciência (3,7% da riqueza total) e estão em processo de 
descrição. Baryancistrus sp. "verde" deixou de ser considerada uma espécie distinta de 
B. xanthellus, e Caiapobrycon sp. foi identificado como sendo Creagrutus 
nigrotaeniatus, também com registro na bacia do rio Tapajós. Não houve registro de 
descrição de novas espécies no período, exceto as já mencionadas em relatórios 
anteriores: Leporinus torrenticola (Hypomasticus gr. megalepis "alto"), Panaqolus 
tankei (Panaqolus sp.) e Pseudacanthicus pirarara (Pseudacanthicus sp. "vermelho"). 
Em relação ao status de conservação das espécies, 12 espécies estão classificadas com 
algum grau de ameaça, segundo a Portaria N° 445/2014. Uma das espécies 
anteriormente constantes na IN 05/2004 (Hypancistrus zebra) como “Vulnerável”, teve 
sua categoria revisada e atualizada para “Criticamente em Perigo”, considerando a 
Portaria N° 445/2014. 
 
No Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna no período de 13/01 a 19/01/2018 
foram recolhidos 3.499 peixes perecidos no canal de fuga do sítio Belo Monte, 
totalizando uma biomassa de 1.609,93 kg de peixes perecidos. A mortandade ocorreu 
durante os testes de comissionamento eletromecânico de UG's no sítio Belo Monte. O 
empreendedor recebeu uma notificação do IBAMA para interromper as atividades de 
comissionamento, manutenção e testes nas UG’s até que fossem implementados 
dispositivos de proteção à ictiofauna. Em atendimento, a NE encaminhou cartas ao 
IBAMA (CE 016/2018-PR, CE 029/2018-PR e CE 030/2018-PR) apresentado propostas 
quanto à utilização de ar comprimido no tubo de sucção e equipe de mergulho para 
afugentamento de peixes.  O IBAMA analisou as propostas da NE e conforme exposto 
no Parecer Técnico no 26/2018-COHID as medidas se mostraram ineficientes para 
assegurar a proteção da ictiofauna no sítio Belo Monte. No período de 16/02 a 15/03, 
foram recolhidos 2.405 peixes, totalizando uma biomassa de 1.165,41 Kg de peixes 
perecidos. 
 
No dia 09 de março de 2018, a NE recebeu uma nova notificação do IBAMA com a 
exigência de não realizar o comissionamento das unidades geradoras e/ou qualquer 
manobra de parada e partida das unidades em operação até que novo plano de mitigação 
de impactos à ictiofauna fosse apresentado. Diante do exposto, a NE encaminhou as 
Notas Técnicas NE-PR-SSAI-NT-0071-0 e NE-PR-SSAI-0072- apresentando novo 
plano de proteção à ictiofauna. O empreendedor propôs a implantação de barreira física 
(grade anticardume) na saída do tubo de sucção da Unidade Geradora (UG) 09 da casa 
de força principal da UHE Belo Monte. 
 
Desde o dia 25 de fevereiro de 2018, estão sendo realizadas injeções de ar comprimido 
no tubo de sucção. Desde o dia 09/03/2018 são utilizados mergulhadores para 
afugentamento dos peixes no interior das UG’s, e desde o dia 12 de março de 2018, 
encontra-se instalado um compressor de alta pressão para uso exclusivo nas injeções de 
ar, a fim de evitar oscilações durante o procedimento. 
 

No período de 25 de fevereiro a 13 de março foram recolhidos no canal de fuga da UHE 
Belo Monte 1.439 peixes, totalizando uma biomassa de 758,19 kg de peixes perecidos. 
A NE ressaltou que a baixa eficiência registrada inicialmente nos procedimentos estava 
relacionada aos ajustes metodológicos. Diante dos resultados apresentados, o IBAMA 
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entende que a grade anticardume é a técnica essencial de proteção à ictiofauna, durante 
a fase de teste e comissionamento de Unidades Geradoras e também durante as paradas 
de máquinas (programadas e não programadas). 
 
O IBAMA deu um prazo para a NE apresentar as medidas definitivas para a instalação 
da grade anticardume, considerando tempo hábil para testar a eficiência do sistema, 
antes do próximo período de piracema. 
 
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a NE informou que permanece 
pendente as ações afetas especificamente à alínea ‘c’ da condicionante 2.24 quanto ao 
fornecimento de assistência técnica aos pescadores das Reservas Extrativistas (RESEX), 
uma vez que o próprio IBAMA em parecer informou que a NE devia aguardar suas 
orientações. 
 
No dia 22/02/2018, foi realizada uma reunião na sede do IBAMA, em Brasília-DF, 
tendo como encaminhamentos: 1) Apresentar escopo de proposta da NE para 
atendimento da condicionante “2.24”, alínea “c”, considerando os Planos de Manejo das 
RESEX e diretrizes da NT 04/2017 DISAT/ICMBIo, quando possível; 2) Reunião em 
Altamira entre NE e ICMBio (incluindo gestores das RESEX e demais envolvidos) para 
apresentação deste escopo de proposta; e 3) Apresentação de escopo de proposta aos 
Conselhos Deliberativos das RESEX e discussão conjunta de agenda de trabalho para 
elaboração de proposta. 
 
Em decorrência desses encaminhamentos, a Norte Energia emitiu a CE 0186/2018-
SSAI, em 07/03/2018, apresentando a proposta preliminar de ações para atendimento, 
relacionadas à Assistência Técnica (ATES) aos moradores das RESEX do rio Iriri, 
Riozinho do Anfrísio e rio Xingu. 
 
Em continuidade a essa ação, no dia 09/03/2017 foi realizada em Altamira a reunião 
com os gestores das RESEXs e demais órgãos envolvidos. Nessa reunião foi deliberada 
a participação da Norte Energia na 15ª Reunião do Conselho Deliberativo das RESEX 
do Riozinho do Anfrísio, do Rio Iriri, realizada nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018. 
Durante a 15ª Reunião foram apresentadas as propostas de ações por parte da NE. No 
dia 29/03/2018, foi emitido a CE 0205/2018-SSAI, direcionada às Associações de 
Moradores das RESEXs, trazendo os esclarecimentos sobre a emissão de resposta a 
carta das associações e encaminhando o quadro comparativo entre as propostas das 
associações das RESEX e da Norte Energia. Os resultados da dinâmica populacional da 
ictiofauna monitorada nesse projeto serão apresentados no próximo relatório 
Consolidado para o IBAMA (14ª Relatório). 
 
Quanto ao Meio Socioeconômico, a análise das atividades desenvolvidas no período 
baseou-se nas informações apresentadas no 21º Relatório Socioambiental Periódico 
(RSAP), nas informações constantes do 13º Relatório Consolidado enviado ao IBAMA 
e nas informações obtidas na vistoria de campo ocorrida no período de 21/05 a 25/05 de 
2018. 
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A vistoria de campo percorreu as obras do entorno e urbanização da orla, mais 
especificamente as obras do Centro Integrado de Pesca Artesanal e Mercado do Peixe, 
Sede dos Aquaristas, Centro Náutico, Sede das Associações e Casa de Memória que 
compreende: casa multiuso, administração, Museu. Foi feita visita ao Reassentamento 
Urbano Coletivo Pedral, verificando-se o estágio das obras das residências e dos 
equipamentos de educação, saúde e lazer, assim como os detalhamentos dos acessos ao 
rio e ao reassentamento e às modificações feitas nos lotes por solicitação dos 
representantes das associações de indígenas citadinos e indígenas ribeirinhos. Também 
foi feita visita a moradores do Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e a moradores do 
Reassentamento em Área Remanescente (RAR). 
 
A partir dessas informações e análises, verificou-se que as atividades previstas nos 
programas propostos no PBA e nas condicionantes da LO continuam sendo atendidas, 
embora tenha havido constantes solicitações de revisões de cronograma e algumas 
acordadas com o IBAMA. Conforme exigido pela LO, por meio da condicionante 2.1, 
que cita a necessidade de executar, de forma ininterrupta alguns planos e programas do 
PBA, seguem em execução os seguintes planos relacionados ao meio socioeconômico: 
Plano de Atendimento à População Atingida, Plano de Requalificação Urbana, Plano de 
Articulação Institucional, Plano de Relacionamento com a População, Plano de Saúde 
Pública e plano de Valorização do Patrimônio.  
 
Em relação às condicionantes do meio socioeconômico, destaca-se a que se refere ao 
reassentamento da população atingida (2.6), cuja situação está descrita a seguir. Essa 
condicionante determinou: 
 
a) Executar revisão do tratamento ofertado aos ribeirinhos e moradores de ilhas e 
beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes aprovadas pelo Ofício 02001.009719/2015-
16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à dupla moradia a todos os atingidos que 
tenham direito. 
b) Implantar o RUC Pedral até novembro de 2016 e cumprir todas as etapas dos 
projetos de reassentamento urbano previstas para as famílias destinadas àquele RUC: 
pré-transferência, transferência e pós-transferência. 
c) Garantir a participação do Grupo de Acompanhamento do Pedral para consolidação 
do RUC Pedral. 
d) Implementar, até outubro de 2016, as obras de urbanização e relocação ou 
indenização dos moradores do bairro Jardim Independente II atingidos pelo 
enchimento do reservatório, de acordo com projeto e cronograma propostos pela Norte 
Energia e aprovados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e IBAMA. 
  
Situação dessa condicionante verificada na missão 
 
2.6 – a) Executar revisão do tratamento ofertado aos ribeirinhos e moradores de ilhas e 
beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes aprovadas pelo Ofício 02001.009719/2015-
16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à dupla moradia a todos os atingidos que 
tenham direito. 
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Essa condicionante está atrelada a diferentes posicionamentos sobre o conceito de 
população ribeirinha, tendo sido discutido tal tema desde o final de 2015/início de 2016. 
Foi realizada reunião, em novembro de 2017, com o Ministério público Federal (MPF), 
Defensoria Pública da União (DPU), Ibama e grupo de apoio do Conselho Ribeirinho. 
Nessa reunião foram discutidas situações específicas de alguns ribeirinhos e estudos de 
caso, sendo que nova reunião foi agendada para o dia 01 de dezembro de 2017 em que 
foram discutidos 26 (vinte e seis) estudos de caso. Ficou acordado que quatro não 
tinham mais interesse no projeto, dez teriam seus casos revistos e receberam a oferta da 
recomposição em pontos ribeirinhos e 12 (doze) ainda estariam em discussão. 
 
Durante o 2º Seminário Técnico de Andamento do PBA e Atendimento às 
Condicionantes da LO da UHE Belo Monte, o Ibama foi atualizado sobre a situação dos 
121 ribeirinhos que já se encontravam em seus Pontos de Ocupação recebendo 
assistência técnica pela ATES e por meio do Projeto de Reparação Rural. 
 
Por outro lado, 133 ribeirinhos reconhecidos pelo Conselho Ribeirinho, teriam seu 
tratamento revisto e incluídos no processo, segundo entendimentos com o MPF, e mais 
os dez casos revistos, já mencionados acima. Os 12 casos restantes, também 
mencionados acima e os 36 casos advindos da DPU ainda estariam em discussão. Ainda 
no seminário, foi retomada a discussão em relação às formas de ocupação e área para 
ocupação.  
 
Esse processo de discussão teve continuidade em seminário realizado em fevereiro de 
2018, em Brasília, com a participação do Conselho Ribeirinho, MPF, Norte Energia, 
Ibama, Casa Civil, Secretaria dos Direitos Humanos, Advocacia Geral da União (AGU), 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU), pesquisadores acadêmicos da Unicamp, USP 
e PUC/PR, entre outros. Foram discutidos os critérios para a relocação dessa população 
considerada ribeirinha, o reconhecimento da lista dos ribeirinhos a serem relocados e a 
definição de ocupação das áreas. Em decorrência desse seminário, o Ibama solicitou à 
Norte Energia que apresentasse:  
 
i) Resultados dos estudos de caso; 
ii) Proposta com vistas ao reassentamento dos ribeirinhos. 
 
A equipe da Norte Energia apresentou os esclarecimentos solicitados.  
 
Em abril de 2018, foram realizadas reuniões com os ribeirinhos e outras instituições 
envolvidas no processo, sobre a solicitação de mudanças de famílias ribeirinhas dos 
pontos já definidos anteriormente. O resultado dessas discussões foi a totalização de 313 
famílias, sendo 121 que já ocupam pontos em Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e 192 aguardando as discussões sobre o conceito de “território ribeirinho”, recentemente 
definido em estudo apresentado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) denominado de “A Expulsão de Ribeirinhos em Belo Monte”.     
 
Nesse documento há a recomendação de criação dessa alternativa, com a argumentação 
de que seria a categorias de ocupação territorial que mais se aproxima da possibilidade 
de manutenção e/ou recriação do modo de vida das populações tradicionais no rio 
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Xingu, como instrumento ideal à viabilização do direito ao território dessas 
comunidades, em consonância com o Decreto n. 6040/2007 e a Convenção 169 da OIT, 
definindo como Território Tradicional, à luz da Convenção 169 da OIT e do Decreto n. 
6040/2007, refere-se às terras que são usadas pelos povos e comunidades tradicionais, 
para a manutenção da cultura e do modo de vida tradicional. (pág. 324). Ainda segundo 
esse estudo, o Decreto n. 6.040, de 2007, é ainda mais contundente quanto à 
especificação do que seriam esses Territórios Tradicionais. “Define os povos e 
comunidades tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados e que se 
reconhecem como tais” - ou seja, o critério do auto reconhecimento é fundamental – 
“que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica” (artigo 3º, I). Esses territórios são, 
portanto, “os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e 
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária” 
(artigo 3º, II). “  
 
Para os autores desta proposta, “a possibilidade de implantação de Territórios 
Tradicionais Ribeirinhos encontra amparo legal e é também a forma de ocupação 
territorial mais condizente com a realidade das populações ribeirinhas. Ressalta-se que 
não é nenhuma inovação jurídica, encontrando previsão na Convenção 169 da OIT, 
ratificada pelo Brasil em 2002, e no Decreto n. 6040/2007. Para que seja 
instrumentalizada, necessita de algumas adaptações no âmbito administrativo.”  
 
Diante dessa nova abordagem e com o surgimento de mais 192 ribeirinhos que 
aguardam as discussões sobre o conceito de “território ribeirinho”, a Norte Energia 
acordou com o Ministério Público Federal o pagamento de uma verba de transição para 
esse público e propôs a contratação de um Grupo Técnico de Trabalho para analisar a 
proposta contida no estudo mencionado. Deve-se destacar que já foi apresentado à 
Norte Energia um mapeamento de localização desses territórios ribeirinhos. 
  
2.6 - b) Implantar o RUC Pedral até novembro de 2016 e cumprir todas as etapas dos 
projetos de reassentamento urbano previstas para as famílias destinadas àquele RUC: 
pré-transferência, transferência e pós-transferência. 
 
Segundo o 46º Relatório Quinzenal referente ao Reassentamento Urbano Coletivo 
Pedral, enviado ao IBAMA em 04 de abril de 2018 (Ofício CE 175/2018 – DPI/DPI), o 
avanço das obras se encontrava na seguinte situação:  
 
• Finalizadas as obras de Infraestrutura, do Poço Tubular e do acesso à rampa do 

atracadouro, 
• 90% das unidades habitacionais e área de lazer; 
• Desmobilização do balneário do Paulo, ao lado do atracadouro flutuante; 
• Continuação das reuniões de alinhamento com o GT Pedral das famílias, 

associações indígenas e ISA. 
• Escola Municipal de Ensino Fundamental: 38%; 
• Acesso ao RUC / Base da ETE / Pier flutuante: 21%; 
• Muro de arrimo: 30%; 
• UBS: 18,35%; 
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• Creche: 17%. 
 
No que diz respeito à implantação das unidades habitacionais, encontra-se concluída a 
implantação dos radiers, da alvenaria de vedação, da cobertura e dos sistemas elétricos 
e de saneamento. Estão em andamento os serviços de acabamento, como pintura, 
assentamento de revestimento cerâmico do piso e louças sanitárias, além da instalação 
de portas e janelas. 
 
Por causa de uma invasão ocorrida em setembro de 2017, por parte de seis associações 
de indígenas citadinos e indígenas ribeirinhos, foram realizadas negociações para a 
solução do impasse e a avaliação das reivindicações apresentadas. Os interessados 
solicitaram a terraplanagem dos lotes para que tivessem 300m² de área plana, com a 
construção de um muro de arrimo.  
 
Durante o 2º Seminário Anual de Andamento do PBA e Atendimento às Condicionantes 
da UHE Belo Monte, realizado em Brasília no período de 04 a 06/12/2017, a equipe da 
Norte Energia apresentou ao corpo técnico do IBAMA o pleito realizado pelo grupo 
interessado no RUC Pedral, no que diz respeito à compensação pelo atraso na 
implantação no referido reassentamento, mesmo considerando que tal atraso não foi de 
sua exclusiva responsabilidade. O pleito apresentado e acolhido pela empresa foi:  
 
• Construção de muros de limitação dos terrenos, com altura mínima de 1,80 m;  
• Construção de varandas de 4 x 6 m no fundo dos terrenos; e  
• Colocação de portões. 
 
Essas alterações, no entanto, serão executadas somente para aqueles que, entre os 91 
(noventa e um) assistidos, reiterarem seu desejo pela mudança para o RUC Pedral. Com 
base nessa premissa, a Norte Energia apresentou a seguinte proposta para apreciação e 
posicionamento do órgão ambiental:  
 
(i) Aquelas benfeitorias que possam ser transferidas, serão levadas e instaladas pela 

Norte Energia no RUC Pedral.  
(ii) Caso o transporte seja inviabilizado e/ou os materiais não possam ser 

reaproveitados na nova residência, a Norte Energia realizará a compensação 
conforme seu Caderno de Preços;  

(iii) Como serão implantados no RUC Pedral muros, varandas e portões para todos os 
91 (noventa e um) interessados em ir para o RUC Pedral, tais estruturas não 
deverão ser consideradas como objetos de compensação;  

(iv) Outras obras que aumentem ou facilitem o uso do bem/moradia (benfeitorias úteis 
de acordo com o Código Civil) também serão compensadas conforme Caderno de 
Preços da empresa; e  

(v) Atividades comerciais implantadas, devidamente comprovadas como fonte de renda 
ou complementação a estas, também deverão ser compensadas e/ou transferidas 
pela Norte Energia, mediante metodologia específica já implantada nos 
estabelecimentos comerciais indenizados anteriormente e considerando o tempo de 
início das atividades. 
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A obra de implantação do acesso ao RUC Pedral está paralisada, com 21% de avanço 
geral, em que foram executadas intervenções de drenagem, calçadas e demais serviços 
complementares. O andamento das obras teve seu avanço desacelerado, pois foi 
verificada a interferência em propriedades particulares lindeiras ao acesso já existente. 
A Norte Energia está tramitando com as negociações e articulações institucionais 
necessárias para a continuação das obras. 
 
Em relação aos equipamentos sociais em implantação a situação de andamento das 
obras era a seguinte: 
 
• já foram concluídas as instalações elétricas, a alvenaria de vedação até 3,40m nos 

blocos de administração, refeitório, vestiários e salas de aula da Escola Municipal 
de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) 

• Na Unidade Básica de Saúde o piso concretado está concluído e as alvenarias de 
vedação e o sistema de esgotamento sanitário estão em andamento. 

 
No 13ºRC, a Norte Energia solicitou ao IBAMA novo prazo para conclusão do RUC 
para outubro de 2018. 
 
2.6 - c) Garantir a participação do Grupo de Acompanhamento do Pedral para 
consolidação do RUC Pedral. 
 
A equipe da Norte Energia iniciou, em março de 2018, com acompanhamento de 
membros do GT Pedral, a revisitação às 91 (noventa e um) famílias inicialmente 
interessadas na transferência para o RUC Pedral, relocadas provisoriamente nos demais 
RUC’s. O objetivo dessa visita foi informar a população optante pelo RUC Pedral sobre 
as compensações das benfeitorias, bem como de proporcionar visita às obras do RUC 
Pedral e confirmar sua opção pela transferência para esse RUC.  
 
Em março de 2018 a Norte Energia iniciou a revisita às famílias inicialmente 
interessadas na transferência para o RUC Pedral, relocadas provisoriamente nos demais 
RUC’s. Os membros do grupo estão acompanhando as revisitas, nas quais as famílias 
também estão sendo convidadas para uma visita ao bairro em implantação. Foi dada 
continuidade as reuniões de alinhamento com o GT Pedral das famílias, associações 
indígenas e ISA.  
 
2.6 - d) Implementar, até outubro de 2016, as obras de urbanização e relocação ou 
indenização dos moradores do bairro Jardim Independente II atingidos pelo 
enchimento do reservatório, de acordo com projeto e cronograma propostos pela Norte 
Energia e aprovados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e IBAMA. 
 
As obras do Jardim Independente II estão com avanços da Fase I - Recomposição 
paisagística da lagoa, com 61,19%, e da Fase II - Implantação do canal de drenagem que 
liga a lagoa ao rio Xingu na ordem de 65,21%. As obras não se desenvolveram mais por 
causa de problemas com a empreiteira contratada. Em atendimento ao Ofício nº 
369/2015/AA-ANA, a Norte Energia continua a apresentar, mensalmente, o andamento 
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das ações propostas pelo empreendedor para proteção da área de baixio existente neste 
bairro. 
 
Em relação ao Jardim Independente I continuou o envio dos resultados das medições 
nos poços de monitoramento à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao IBAMA tanto 
de Altamira, quanto da Sede, bem como aos representantes da Associação dos 
Moradores (AMBAJI). A NE apoiou a Prefeitura Municipal de Altamira na realização 
dos cadastros socioeconômicos e cadastros físicos de benfeitorias dos moradores do Jd. 
Independente I. Essa complementação do cadastramento foi finalizada em 09/12/2017. 
A Norte Energia reitera que não houve impacto do reservatório sobre a área ocupada 
pelo bairro Jd. Independente I, porém esse trabalho de cadastramento foi realizado com 
o intuito de atender a um pedido de colaboração com o governo municipal.   
 
Os técnicos do IBAMA avaliaram o cadastro e concluíram que não houve impacto 
físico no bairro e que a prefeitura deveria ter fiscalizado e não estimulado com 
colocação de acessos ao local. No entanto, também concluíram que houve aumento 
populacional, a partir de 2010, como consequência do afluxo populacional em 
decorrência da obra da UHE.  
 
Nesse sentido, segundo parecer daquele órgão, cabe à prefeitura recuperar a área, 
inclusive fazendo a desinfecção, e fiscalizar para não ser novamente ocupada, e à Norte 
Energia compete realocar os moradores de palafita e das edificações que não puderem 
receber as obras de saneamento.   
 
O cadastro totalizou 446 palafitas e 82 imóveis que talvez não sejam viáveis de receber 
saneamento. A Norte Energia contratou um estudo de crescimento demográfico da área 
considerando as hipóteses de crescimento com impacto e sem impacto e chegou a 142 
famílias impactadas pela obra que poderiam ser realocadas. O restante de famílias que 
se alojou nessa localidade seria responsabilidade da prefeitura. Porém, a NESA se 
prontificou a assumir a retirada de todos, desde que a prefeitura assuma todas as obras. 
O IBAMA não se posicionou diante desta proposta.   
 
Recebimento dos loteamentos/RUC pela Prefeitura e Regularização fundiária 
 
O aceite dos Reassentamentos Urbanos Coletivos pela Prefeitura de Altamira possui 
dois fatores distintos:  
 
• Recebimento pela prefeitura, com aceite em relação aos equipamentos urbanos: 

infraestrutura, água e esgoto, já que os demais equipamentos de educação e saúde já 
foram recebidos.    

• Regularização fundiária – atualmente estão sendo feitas demarcações nos lotes 
cujos marcos foram perdidos, para delimitação física. 

 
A transferência da dominialidade dos RUC Jatobá, São Joaquim e Pedral depende da 
conclusão dos processos uma vez que foram desapropriados judicialmente. Os RUCs 
Casa Nova, Água Azul e Laranjeiras já possuem escritura em nome da Norte Energia. 
Todos esses cinco RUCs já estão com o “habite-se” emitido pela prefeitura.    
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Em coordenação com a Prefeitura de Altamira, a NE definiu com as autoridades 
municipais a execução de um cronograma de vistorias conjuntas e execução de ajustes 
na infraestrutura, eventualmente solicitados pela municipalidade, de maneira a permitir 
uma sequência contínua de liberação e entrega à gestão municipal dos RUCs. No caso 
do governo municipal, as últimas tratativas atualizadas informadas pela NE indicam um 
cronograma planejado de entregas até o segundo semestre de 2018.  
 
Continuam os trabalhos de regularização fundiária para registro individual das 
propriedades. Em áreas que são do patrimônio da União e destinada para projetos, a 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) repassa para a Norte Energia por meio de 
cessão e essa repassa para o assentado. Os lotes do Reassentamento Rural Coletivo 
(RRC) e do Reassentamento em Área Remanescente (RAR) devem receber a titulação 
até dezembro de 2018.   
 
Foi feita uma projeção de custos dos repasses dos títulos para os reassentados, com base 
nos seguintes passos: quantificação, planejamento e orçamento, chegando a um total de 
74,5 milhões de reais entre serviços de cartório e registro. A estrutura montada para 
atendimento dessas etapas foi orçada em 22 milhões. O cronograma se estende até 
dezembro de 2025, área rural e dezembro de 2022, área urbana.  
 
Em relação à regularização dos lotes rurais, do total de 442 reassentados que receberam 
relocação assistida são retirados os que foram acompanhados na aquisição das terras, 
mas que, posteriormente, venderam para terceiros. Os que serão regularizados são 213 
reassentados. O avanço na regularização está em torno de 36%.  
 
Segundo informado pela NE, em fevereiro de 2018 tinham sido concluídos 34% dos 
processos individuais dos imóveis do Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e 29% dos 
imóveis do Reassentamento em Área Remanescente. Na zona urbana, são 11.306 
imóveis com regularização iniciada em maio de 2016 e previsão de duração até 
dezembro de 2022, tendo sido concluídos 40% dos processos de regularização dos 
móveis do Reassentamento Urbano Coletivo Casa Nova e previsão de entrega para 
dezembro de 2018.  
 
A previsão dos demais RUC são:  
 
• RUC Água Azul – processo inicia em meados de 2019; RUC Laranjeiras – 

outubro/novembro de 2019, com documentos em nome da Norte Energia.  
• RUC Pedral – processo inicia em abril de 2020; RUC Jatobá – inicia em 2019 

porque depende de decisão judicial e tem previsão de término em outubro de 2020; 
RUC São Joaquim inicia em 2019 porque depende de decisão judicial e tem 
previsão de término em novembro de 2021. 

 
Em relação ao atendimento à Condicionante 2.11, referente às Ligações 
Intradomiciliares, ao longo do ano de 2017 foi apresentado significativo avanço nas 
obras do entorno, com ênfase nas ligações domiciliares. Desde 01 de junho de 2016 até 
10 de abril de 2018, foram realizadas 146.294 visitas aos imóveis e encontram-se 
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concluídas 30.205 ligações, sendo 14.801 ligações à rede coletora de esgoto e 15.404 
ligações à rede de abastecimento de água. No total foram 16.132 lotes contemplados e 
17.230 IDs abordados, 14.523 IDs com ligações executadas, 1.748 IDs com 
inviabilidade técnica, 540 IDs com recusa e 36 IDs com ligações em andamento.  
 
Para as edificações que possuem inviabilidade técnica de execução do serviço, estão 
sendo estudadas soluções a fim de que não fiquem sem atendimento de saneamento, 
embora exista o entendimento de que não é possível atender a 100% dos domicílios com 
esse serviço, conforme Nota Técnica GER-ATP-NTE-GER-HID-002 apresentada ao 
Ibama. 
   
Conforme verificado em campo, as obras se encontram em processo final de conclusão, 
com cronograma repactuado com o IBAMA para 2018, com previsão para término em 
junho/18. Tem continuidade nos esforços para concluir os trabalhos, mesmo diante de 
todas as dificuldades inerentes ao serviço pulverizado, com grande quantidade de 
imóveis com padrões construtivos não convencionais.  
  
Os reassentamentos previstos dos programas RAR e RRC foram concluídos e as 68 
famílias beneficiárias se mantêm agora com o programa previsto de Assistência Técnica 
(ATES) e o projeto de Reparação Rural. Este último envolve o Acompanhamento 
Técnico dos Projetos Produtivos, execução de atividades de Integração Social das 
famílias rurais; Implantação participativa das Unidades de Aprendizagem em Manejo 
Ambiental (UDAMA); Execução das ações emergenciais e de transição para os 
pescadores e organização da cooperativa de pescadores de Belo Monte. 
 
No período foi dada continuidade ao encaminhamento mensal, ao IBAMA, do relatório 
técnico relativo ao Plano de Requalificação Urbana (PRU), incluindo o Travessão 40. 
Até março de 2018 tinham sido enviados 54 (cinquenta e quatro) relatórios, sendo três 
no período de janeiro a março de 2018. Estes relatórios apresentam informações quanto 
às obras que já foram concluídas e as que se encontram em execução no período, nos 
municípios de Altamira, Vitória do Xingu e na localidade de Belo Monte do Pontal 
(Anapu).  
 
Obras de educação e saúde. 
 
No âmbito das tratativas para a relocação do público ribeirinho, foram apresentadas 
demandas de uma sala de aula na região do Paratizão. Como resultado, foi construída, 
uma escola de uma sala de aula, sendo que a Norte Energia disponibilizou os materiais 
para a construção e os equipamentos para a escola, bem como prestou apoio aos 
ribeirinhos que executaram a obra por meio de doação de cestas básicas. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Educação, está operacionalizando o espaço.  
 
Em relação a esse público, foi dado andamento às discussões referentes à definição de 
construção de outras escolas nas regiões onde estarão localizados os ribeirinhos, 
envolvendo os representantes das Secretarias Municipais de Educação de Altamira e 
Vitória do Xingu.  
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Foi avaliada, junto à Secretaria Municipal de Educação de Altamira a necessidade de 
construção de duas escolas, o que foi formalizado em Parecer Técnico por meio do 
Ofício nº 048/2018-SEMED/GAB, datado de 06/02/2018. Nesse documento, a 
Secretaria aponta a necessidade de implantar duas escolas provisórias nas comunidades 
Pedão e Cotovelo, a fim de atender às demandas existentes nas comunidades Bacabal, 
Bom Jardim, Costa Junior, Poção, Paratizinho e Palhal.  
 
Para a construção dessas escolas, estão sendo adotadas as mesmas medidas adotadas 
anteriormente, com a disponibilização de materiais para a construção e os equipamentos 
para a escola, nos mesmos moldes dos materiais de construção das casas dos 
ribeirinhos. 
 
No balanço geral das obras de educação, em abril de 2018, o percentual de conclusão da 
infraestrutura correspondia a 91% (73 obras de educação concluídas), sendo ajustado 
com a inclusão de duas novas escolas para o público ribeirinho, existindo cinco obras no 
estágio “Em andamento”. No total foram entregues 288 salas de aulas com capacidade 
média de 14.334 atendimentos, segundo parâmetros considerados de 27 alunos por sala 
em escolas de Educação Fundamental e escolas de Educação Infantil.  
 
Em relação à Saúde, continuam em andamento as tratativas para definição, junto à 
municipalidade, sobre a execução da obra do Hospital Materno Infantil, que continua 
em fase de contratação das obras. Foram realizadas discussões e definições para a 
construção de uma Unidade de Saúde Básica (UBS) no RUC Pedral, cuja obra encontra-
se em andamento. O total de obras de saúde prevista foi alterado e totaliza 41 unidades, 
entre reformas, ampliações e novas construções, sendo concluídas e entregues à 
população da AID 39 obras, as quais foram construídas e equipadas com aprovação da 
Vigilância Sanitária do Estado. 
 
O 13º Relatório Consolidado entregue ao IBAMA (período de julho a dezembro de 
2017) indica avanços significativos na execução e conclusão das obras relacionadas 
com a requalificação urbana, definida no Projeto de Parques e Reurbanização da Orla 
em Altamira, os quais estão subdivididos em pacotes de obras. 
 
Por meio da CE 977/2017-SSI de 22 de dezembro de 2017, a Norte Energia reiterou o 
pedido feito no seminário e, por meio do ofício nº 6/2018/COHID/CGTEF/DILIC-
IBAMA, o órgão ambiental se posicionou anuindo os seguintes prazos: 
 
• Parque Altamira – Setor 3 - Fevereiro / 2018 - As obras relativas às etapas 1,2 e 4 

foram concluídas e encontra-se em uso pela população.  As obras da etapa 3 foram 
retomadas, em outubro/2017, e em fevereiro/2018 foram concluídos os serviços. No 
período compreendido por este relatório foi realizada a limpeza geral da área e 
desmobilização da obra 

• Trecho 1 – Ponte Cel. José Porfírio até Ponte Ernesto Acioly - a pavimentação 
asfáltica foi concluída. Com relação aos demais complementos, não houve avanços. 

• T2 – Ponte Cel. José Porfírio a Ponte Coelho – Reparação - Julho / 2018 - Estão 
sendo realizadas a correção de patologias e adequação do canteiro central, 
conforme informado na CE 977/2017-SSI. 
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• T4 Trecho – Ponte Ernesto Acioly até Trevo de Vitória do Xingu: Pontes Ernesto 
Acioly até BR230 - dezembro / 2017 - Avanço de 45,2%; BR 230 até Trevo Vitória 
do Xingu - agosto 2018 - Avanço de 25,35%. 

• Requalificação da Av. Abel Figueiredo e Rua Ozório de Freitas - dezembro / 2018 
 
Em relação a retirada da Ponte de madeira - Rua da Peixaria, a Norte Energia manejou 
Agravo de Instrumento no Tribunal contra a decisão de primeiro grau que não autorizou 
a remoção da ponte. Ainda não houve decisão favorável e a Norte Energia mantém o 
monitoramento deste processo.   
 
As obras do Mercado do Peixe apresentam avanço de 65%, tendo sido retomada a 
execução dos serviços de acabamento final tais como, pintura, instalação e montagem 
das portas e esquadrias, instalação de louças e metais, além dos serviços de instalações 
elétricas, construção de calçadas de pedestres e montagem dos equipamentos de 
condicionamento do ar.  
 
Em relação ao aterro sanitário em Belo Monte do Pontal / Anapu, a Prefeitura não 
definiu o prazo com relação à data de início das obras, nem quanto à emissão das 
licenças. A Norte Energia, em 06 de junho 2017, encaminhou CE 0422/2017-DS 
solicitando encarecidamente e com a maior brevidade possível o envio do parecer da 
Assessoria Jurídica da Prefeitura de Anapu, visto que compromete o cumprimento da 
alínea “c” da condicionante 2.10 da LO. Foram realizadas articulações institucionais 
com a Municipalidade, que manifestou interesse em construir o aterro sanitário entre 
este município e o de Pacajá, visando a operação consorciada. Em 07/11/2017 foi 
agendada visita a campo, onde representantes da Norte Energia e das Secretarias de 
Meio Ambiente de Anapu e de Pacajá identificariam áreas passíveis de implantação do 
aterro sanitário. No entanto, dado o não comparecimento dos técnicos da SEMMA de 
Pacajá, nova visita será agendada quando da escolha da área pelos técnicos de ambas as 
secretarias. A Norte Energia aguarda posicionamento para análise interna e posterior 
discussão junto ao IBAMA. 
 
Em relação às obras principais em Belo Monte, as ações de desmobilização de mão de 
obra de construção civil prosseguem seguindo as diretrizes do PBA. Segue em 
andamento o monitoramento e pesquisa de campo dos dados referentes a 
desmobilização de mão de obra na UHE Belo Monte, cujos dados consolidados são 
encaminhados ao IBAMA. O 13º RC apresentou os resultados referentes à quarta 
campanha (período de março a agosto de 2017). As principais conclusões dessa 
pesquisa foram:  
 

• A taxa de retorno dos desmobilizados a sua Unidade da Federação de origem foi 
superior a 90% em ambos os grupos: Civil e Eletromecânica;  

• A taxa de retorno ao município de origem variou em níveis superiores a 80%;  
• O nível de reinserção dos desmobilizados do Grupo Civil no mercado de trabalho 

variou entre 8,24% e 11,49% nos diferentes recortes regionais adotados. Entre os 
desmobilizados desempregados do Grupo Civil, mais de 91,81% tiveram acesso ao 
seguro-desemprego;  
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• O nível de reinserção dos desmobilizados do Grupo Eletromecânica no mercado de 
trabalho variou entre 7,58 e 11,11% nos diferentes recortes regionais adotados. 
Entre os desmobilizados desempregados do Grupo Eletromecânica, mais de 74,25% 
tiveram acesso ao seguro-desemprego; e  

• A análise dos dados sobre o conjunto de desmobilizados que se declararam 
desempregados no momento da entrevista revelou que, em quatro dos seis grupos 
analisados, mais de 74,25% deles tiveram ou ainda tinham acesso ao Seguro-
Desemprego à data da pesquisa.  
 

Em relação as Populações Indígenas, as ações definidas nas condicionantes (LP e LI, 
respectivamente, FUNAI Parecer 21/2009 e FUNAI Ofício 126/2011) e no PBA do 
Componente Indígena, vem sendo atendidas desde o início do Plano Emergencial, em 
outubro de 2010. Como já demonstrado as condicionantes das diversas fases do 
licenciamento se sobrepõem aos programas e projetos do PBA-CI e aos acordos para o 
atendimento das demandas dos indígenas. Há exigências que surgem como parte do 
Plano Emergencial e como uma das 13 condicionantes da LP, seguem citadas como 
uma das 08 condicionantes da LI e constituem objetivos dos programas e projetos do 
PBA-CI. Para a presente análise de conformidade as 13 condicionantes da LP serão 
tomadas como ponto inicial das exigências que se sobrepõem ao longo das demais 
etapas do licenciamento. Adicionalmente serão consideradas as correlações das 
condicionantes com as recomendações da Funai expressas na Informação nº 
223/2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ, que responde ao IBAMA à solicitação da Licença 
de Operação. Note-se que a Informação 223/2015 da Funai faz críticas ao 
empreendimento e ao cumprimento das condicionantes, mas não estabelece novas 
condicionantes, apenas recomenda a adoção de 14 ações necessárias para a continuidade 
do processo de licenciamento.  

 
LP Condicionante 01 e LI Condicionante 06 
  
A primeira condicionante da LP (Elaboração do PBA do Componente Indígena) está 
relacionada à sexta condicionante da LI (apresentação de Plano Operativo do PBA-CI).  
Considera-se que estas condicionantes estejam atendidas na medida em que o Plano 
Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI) foi protocolado junho de 2011 e 
aprovado pela FUNAI 02 de julho de 2012 (Ofício nº 238 /2012/PRES-FUNAI-MJ) e o 
Plano Operativo do PBA-CI, foi elaborado ao longo do segundo semestre de 2012 e 
aprovado pela FUNAI em 01/04/2013 (Ofício nº 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ). 
Com relação à Informação 233/2015, três ações necessárias estão relacionadas a estas 
condicionantes, são estas: 
 
Ação 6 – Apresentar um plano anual de trabalho, por terra indígena, pactuado com as 
lideranças, conforme previsto no Termo de Compromisso assinado entre Funai e Norte 
Energia  
 
Ação 7 – Revisão da matriz de impacto;  
 
Ação 8 – Reformulação do PBA-CI, em diálogo com os povos indígenas, incluindo 
programa de vigilância, monitoramento e proteção, sem prejuízo ao Plano de Proteção 
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já estabelecido. 
 

Estas recomendações estão sendo atendidas no escopo do Plano de Gestão do PBA-CI. 
A Gerência de Assuntos Indígenas (GAI) da Norte Energia definiu as estratégias para a 
realização da revisão da matriz de impacto e reformulação dos programas e projetos do 
PBA-CI. Para tanto, foram consultados os coordenadores da FUNAI (CGLic) e os 
especialistas da Fundação Getúlio Vargas que apresentaram a metodologia utilizada para 
a elaboração do estudo intitulado Indicadores Belo Monte: um diálogo entre 
condicionantes do licenciamento e o desenvolvimento local (2016). A previsão da GAI é 
que o processo de revisão da matriz de impacto e reformulação do PBA-CI tenha início 
em meados de 2018 e seja concluído no prazo máximo de dois anos. 
  
LP Condicionante 02 e LI Condicionante 04 
 
A segunda condicionante da LP (Elaboração e execução do Plano de Fiscalização e 
Vigilância Emergencial) tem correlato na condicionante 04 da LI (Implementação do 
Plano de Proteção das Terras Indígenas).  
 
Estas condicionantes são consideradas como atendidas. Desde 2010, no âmbito do 
Plano Emergencial, a Norte Energia vem desenvolvendo ações de proteção territorial. 
Em 12 de novembro de 2015 os presidentes da FUNAI e da Norte Energia assinaram o 
Termo de Cooperação Nº 0316 que tem como objeto o cumprimento de ações 
destinadas à proteção territorial das terras indígenas do Médio Xingu. Como parte da 
implantação das ações deste Termo de Cooperação a Norte Energia já adquiriu e doou 
para a FUNAI os equipamentos do Centro de Monitoramento Remoto (CRM), já 
construiu e equipou 08 Unidades de Proteção Territorial e já contratou e capacitou 56 
profissionais que estão trabalhando na sede da FUNAI em Brasília, na FUNAI Altamira 
e nas Unidades de Proteção Territorial. Na UPT da Volta Grande estão atuando equipes 
do IBAMA ao lado das equipes do PPT. Importante destacar que as imagens produzidas 
pelos equipamentos do CMR não se limitam à área do empreendimento permitindo o 
monitoramento de toda a Amazônia Legal Brasileira. Em razão dos bons resultados 
alcançados até o momento, a FUNAI e Norte Energia estão em diálogo para estender o 
prazo de execução do Plano de Proteção Territorial, com ampliação da área de cobertura 
do CRM para todo o território nacional. Além dos resultados concretos, este diálogo 
interinstitucional é um importante indicador do atendimento a estas condicionantes.  
  
A questão da proteção territorial e as ações de fortalecimento institucional programadas 
no Termo constam em quatro das quatorze ações necessárias recomendadas pelo 
Informação 223/2015:  
 
Ação 1) Cumprimento de todas as condicionantes indígenas elencadas no Parecer 
21/CMAM/CGPIMA/09, Ofício nº 126/2011/PRES e demais documentos do Processo, 
destacando a regularização fundiária e o fortalecimento da Funai; 
 
Ação 2d) Resolução da questão do Plano de Proteção (...) Será necessária a 
elaboração e pactuação de Programa específico, dentro do PBA de monitoramento e 
vigilância das TIs, em continuidade ao Plano em discussão atualmente e em 
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complementação às demais ações do PBA-CI;  
 
Ação 8) Reformulação do PBA-CI, em diálogo com os povos indígenas, incluindo o 
programa de vigilância, monitoramento e proteção, sem prejuízo ao Plano de Proteção 
já estabelecido; 
 
Ação 14) Cumprimento de todos os acordos estabelecidos pelo empreendedor ao longo 
do processo. 

 
LP Condicionante 03 e LI Condicionante 07 
 
A terceira condicionante da LP (Garantia de recursos para execução de todos os Planos 
e Programas durante todo o período de operação do empreendimento) tem correlação 
com a condicionante 07 da LI (Celebração de Termo de Compromisso garantindo a 
execução do PBA-CI).  
 
Estas condicionantes são consideradas como atendidas, pois em 27 de maio de 2014 foi 
assinado o Termo de Compromisso entre Norte Energia e FUNAI, o qual, em sua 
Cláusula Sétima assegura a vigência “durante todo o período da concessão firmado 
entre a União e o Empreendedor”. Em 12 de novembro de 2015, no contexto da 
emissão da LO, foi assinado o Termo de Cooperação Nº 0317 que reafirma os 
compromissos da Norte Energia com relação à implantação e execução dos programas e 
projetos do PBA-CI.  
 
Estas condicionantes estão relacionadas à ação nº 14 da Informação 223/2015, que 
recomenda: 
 
Ação 14 – Cumprimento de todos os acordos estabelecidos pelo empreendedor ao longo 
do processo. 

 
LP Condicionante 04 
 
A quarta condicionante da LP (Criação de Plano de Comunicação para as comunidades 
indígenas) está atendida. Em 2010, com a implantação do Programa de Comunicação 
Indígena (PCI), teve início a estruturação do mais completo sistema de 
radiocomunicação da região que atualmente dispõe de 55 equipamentos instalados nas 
aldeias, associações e comunidades ribeirinhas. Para o ano de 2018 estão previstas a 
instalação de 13 novos equipamentos. Através deste programa é realizada a 
comunicação diária entre os indígenas e instituições relacionadas. Além da comunicação 
via rádio, as instalações do Programa de Comunicação Indígena são utilizadas como 
espaço de reuniões institucionais e de capacitações. Em 2017 foi criada a 
Superintendência de Comunicação e Imprensa que integrou todas as ações e 
comunicação da Norte Energia, incluindo o Programa de Comunicação Indígena. 
Essa condicionante está relacionada à ação necessária nº 9 recomendada pela 
Informação 223/2015:  
 
Ação 9 – Execução da fase 01 do Plano de Comunicação do Plano de Enchimento do 
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Reservatório com as terras e povos indígenas à jusante antes do TVR ser implementado.  
 

LP Condicionante 05 e LI Condicionante 01  
 
A quinta condicionante da LP e a primeira condicionante da LI, que exigem a criação do 
Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida, estão atendidas. O Comitê de 
Monitoramento da Vazão Reduzida (CVR) foi criado em 21 de novembro de 2012, em 
reunião realizada na aldeia Muratu, TI Paquiçamba, quando foram apresentados os 
participantes e votado o regimento interno. Desde então foram realizadas nove reuniões 
deste comitê, sempre com a participação de indígenas, técnicos da Norte Energia e 
representantes da FUNAI e de outras instituições. Como já analisado, os indígenas não 
mais demonstram interesse em participar do CVR, pois, segundo eles, as informações e 
discussões já são repassadas diariamente pelas equipes em suas rotinas de trabalho. 
Desde agosto de 2017 são realizadas campanhas semanais de monitoramento que 
contam com a participação dos indígenas, enfocando os temas: nível de vazão, 
qualidade da água e navegabilidade, incluindo a utilização do Sistema de Transposição 
de Embarcações (STE). 
 
Essa condicionante está em parte relacionada às recomendações da Informação 
233/2015 em suas ações necessárias nº 9 e 10: 
 
Ação nº 9 – Execução da fase 01 do Plano de Comunicação do Plano de Enchimento do 
Reservatório com as terras e povos indígenas à jusante antes do TVR ser 
implementado;  
 
Ação nº 10 – Cumprimento dos compromissos assumidos na aprovação do Sistema de 
Transposição de Embarcações em 2012. 

 
LP Condicionante 06 e LI Condicionante 02  
 
A sexta condicionante da LP e a segunda condicionante da LI, relacionadas à criação do 
Comitê Gestor do PBA-CI, estão, igualmente, atendidas. 
 
O Comitê Gestor do PBA-CI foi criado em outubro de 2012 e teve sua primeira reunião 
realizada em novembro daquele ano. Em 2013 não houve reuniões, por várias razões: o 
Plano Operativo do PBA-CI foi aprovado apenas em 01 de abril; as empresas para a 
execução do PBA-CI foram contratadas em agosto; somente em novembro obtiveram 
autorização da FUNAI para ingresso às Terras Indígenas. Em 2014 foram realizadas três 
grandes reuniões na cidade de Altamira e foram realizadas reuniões em todas as Terras 
Indígenas, intituladas reuniões dos Subcomitês. Em 2015 foi realizada uma grande 
reunião na cidade de Altamira e dez reuniões dos Subcomitês nas Terras Indígenas. Em 
2016 foram realizadas duas grandes reuniões na cidade de Altamira e não houve 
reuniões dos subcomitês. Em janeiro de 2017, através da organização do MPF, foi 
realizada uma grande reunião na cidade de Altamira.  
 
A última reunião do CGI ocorreu entre os dias 28/11 e 01/12 na cidade de Altamira. 
Nesta reunião houve uma ampla participação dos indígenas e também a presença de 
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representantes da FUNAI local e CGLic/Brasília, MPF, IBAMA Altamira, SESAI, 
DSEI, Secretaria Municipal e Estadual de Educação, Casa de Governo, um deputado 
estadual e um vereador.  
 
As reuniões e atividades do Comitê Gestor Indígena estão parcialmente relacionadas à 
três ações necessárias recomendadas pela Informação 223/2015, a saber: 
 
Ação 6 – Apresentar um plano anual de trabalho, por terra indígena, pactuado com as 
lideranças, conforme previsto no Termo de Compromisso assinado entre Funai e Norte 
Energia  
 
Ação 7 – Revisão da matriz de impacto;  
 
Ação 8 – Reformulação do PBA-CI, em diálogo com os povos indígenas, incluindo 
programa de vigilância, monitoramento e proteção, sem prejuízo ao Plano de Proteção 
já estabelecido. 

 
LP Condicionante 07 
 
A sétima condicionante da LP, relacionada à Eleição de área para a comunidade 
indígena Juruna do Km 17, está atendida uma vez que em 16/07/2015 a Norte Energia 
finalizou o processo de compra da área indicada pelos indígenas. Em 26/06/2015 a 
FUNAI, através do Ofício no 539/2015-DPT, encaminhou à Norte Energia Termo de 
Acordo solicitando providências para desocupação do imóvel destinado à constituição 
da Reserva Indígena Juruna do Km 17. A área adquirida, conhecida como Gleba Icaraí, 
totaliza 2300 hectares, e já está sendo ocupada pelos indígenas, que iniciaram, junto 
com o Programa de Atividades Produtivas, o preparo da terra para cultivo. As lideranças 
indígenas entrevistadas na aldeia Boa Vista em 17/02/2016 manifestaram grande 
satisfação com a aquisição e grande expectativas com o desenvolvimento dos PBA-CI 
nesta nova área.  
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 233/2015. 
 
LP Condicionante 08 e Condicionante 08 da LI 
 
A oitava condicionante da LP (realização de estudos complementares sobre os rios 
Bacajá e Bacajaí, sobre as terras indígenas Xipya e Kuruaya e sobre o setor 
madeireiro) está relacionada à ação número 08 da LI (Apresentar trimestralmente 
modelagem sobre o adensamento populacional da região). 
 
Estas condicionantes são consideradas como atendidas, pois os estudos foram 
realizados entre os anos de 2010 e 2011, sendo os resultados protocolados na FUNAI e, 
no caso dos estudos do rio Bacajá, apresentados nas aldeias em 2012. 
  
Os estudos complementares das TIs Xipaya e Kuruaya foram elaborados e protocolados 
na FUNAI em dezembro de 2010. O Estudo do Setor madeireiro, intitulado “Estudo de 
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Modelagem do Desmatamento”, foi elaborado e protocolado na FUNAI em 23 de março 
de 2011. Complementação a este estudo foi encaminhada à FUNAI em 03 de maio de 
2011. O Estudo complementar sobre o rio Bacajá foi protocolado na FUNAI em abril de 
2012.  
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 233/2015. 
 
LP Condicionante 09 
 
A nona condicionante da LP (designação de equipe específica para o acompanhamento 
do licenciamento junto à FUNAI e comunidades indígenas) está atendida, pois desde 
2011 a Norte Energia mantém contratados profissionais para o atendimento das questões 
indígenas, através das Gerências de Assuntos e de Estudos Indígenas. Em 2013 a Norte 
Energia estruturou a Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI), instância 
administrativa vinculada à Diretoria Socioambiental. Em março de 2017, em processo 
de reestruturação, a SAI foi extinta e as gerências foram unificadas, passando a ser 
chamadas de Gerência de Assuntos Indígenas, vinculadas a também criada, 
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI). Esta gerência está 
atualmente composta por 13 coordenadores, 07 analistas e 16 técnicos, além de 
colaboradores de suporte administrativo. É muito importante destacar que para a 
posição de Gerente de Assuntos Indígenas a Norte Energia contratou uma antropóloga e 
que para coordenar os programas do PBA-CI foram contratados profissionais com 
formação específica em nível de mestrado e doutorado. Além da estrutura administrativa 
e da qualificação da equipe de gestão, a Norte Energia contratou empresas indicadas 
pelos indígenas para desenvolver programas específicos em todas as aldeias.  
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 223/2015. 
 
LP Condicionante 10 
 
A décima condicionante da LP (elaboração de programa de documentação) está em 
atendimento. 
 
Embora o programa de documentação e registro tenha sido protocolado na FUNAI em 
abril de 2012, ainda não há uma definição institucional quanto à metodologia a ser 
empregada para o atendimento a esta exigência. Entretanto, no âmbito da GAI foi 
constituído um setor de documentação que organiza e digitaliza os registros de todos os 
procedimentos envolvendo participação indígena ou institucional. Esses registros são 
constituídos por atas e memórias de reuniões, filmagens, fotografias e arquivo físico e 
digital da documentação pertinente. Os Relatórios Consolidados Semestrais (RCS) 
encaminhados à FUNAI sempre com todos os documentos em anexo, também podem 
ser considerados como uma ação de documentação.  
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 223/2015. 
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LP Condicionante 11 
 
A décima primeira condicionante da LP (apoiar a criação do comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Xingu) está plenamente atendida, na medida em que, a Agência 
Nacional de Águas (ANA) descartou esta ação como pertinente ao processo de 
licenciamento. Efetivamente, em fevereiro de 2011 a ANA, por meio do Ofício nº 
076/2011/GAB-ANA, informou que não há priorização de Criação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Xingu, visto que os critérios hidrológicos, ambientais, político-
institucionais e socioeconômicos, utilizados na definição das UGRHs (Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos) não indicaram essa necessidade.  
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 223/2015. 
 
LP Condicionante 12 
 
A décima segunda condicionante da LP (melhoria da estrutura da FUNAI) está em 
atendimento. Em 2011, atendendo Plano Emergencial (cláusula primeira, parágrafo 
primeiro: fortalecimento institucional e administrativo da FUNAI na região), foram 
contratados 23 técnicos, sendo 09 de nível superior, aquisição de equipamentos, 
material de consumo e serviços (veículos terrestres e aquáticos, conjuntos de rádios, 
máquinas fotográficas, filmadoras, computadores, impressoras, geradores; dez mil litros 
mensais de gasolina, cinco mil litros mensais de óleo diesel, dois mil litros mensais de 
óleo 2 tempos, 50 litros mensais de óleo de rabeta; serviços de manutenção mecânica, 
eletrônica e informática). Em 2014, a Norte Energia construiu e doou para a FUNAI a 
Casa do Índio na cidade de Altamira (com capacidade para acomodar aproximadamente 
200 indígenas). Por fim, a construção da nova sede para a FUNAI em Altamira está em 
fase final de acabamento e instalação de mobília e equipamentos e será entregue em 
junho de 2018.  
 
Essa condicionante está parcialmente relacionada à ação necessária nº1 da Informação 
223/2015, que recomenda fortalecimento da Funai. 
 
LP Condicionante 13  
 
A décima terceira condicionante da LP (criação de uma instância específica para o 
acompanhamento da questão indígena) está atendida. Esta condicionante está 
diretamente relacionada com a condicionante 09 (designação de equipe específica para 
o acompanhamento do licenciamento junto à FUNAI e comunidades indígenas) e, como 
afirmado anteriormente, desde 2011, através da Gerências de Assuntos e de Estudos 
Indígenas a Norte Energia mantém contratados profissionais para acompanhar da 
questão indígena. Desde 2013, esta instância foi fortalecida com a criação da 
Superintendência de Assuntos Indígenas e a contratação de empresas especializadas no 
desenvolvimento de trabalhos e projetos junto aos indígenas. Com isso, a Norte Energia 
consolidou suas condições para o acompanhamento das atividades relacionadas à 
implantação do PBA-CI. A partir de meados de 2017 a Norte Energia iniciou a 
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reestruturação global que resultou na criação da Superintendência Socioambiental e de 
Assuntos Indígenas (SSAI). Nesta nova estrutura, a SAI foi transformada em Gerência 
de Assuntos Indígenas estando hierarquicamente conectada à diretoria da Norte Energia. 
 
Essa condicionante não tem correlato nas ações necessárias recomendadas pela 
Informação 223/2015. 
 
LI Condicionante 03 
 
Apenas uma condicionante da LI não constava das 13 condicionantes da LP. Trata-se da 
condicionante 03 que obriga a Definição clara dos mecanismos de Sistema de 
Transposição de Embarcações (STE).  
 
Essa condicionante foi atendida em setembro de 2012, quando a FUNAI emitiu 
manifestação favorável ao STE.  Atualmente, as instalações do STE já estão concluídas, 
atendendo indígenas e não indígenas que utilizam diferentes tipos de embarcação. Para 
atender a uma demanda do Termo de Cooperação assinado com a FUNAI, o Programa 
de Comunicação Indígena realiza regularmente uma pesquisa de opinião com os 
indígenas sobre o Sistema de Transposição de Embarcações. Segundo os técnicos do 
PCI e do PSA (Programa de Supervisão Ambiental) não há reclamações dos indígenas 
ou dos ribeirinhos com relação ao funcionamento do STE. 
 
Essa condicionante está relacionada à ação necessária nº 10, da Informação 223/2015, 
que recomenda o Cumprimento dos compromissos assumidos na aprovação do Sistema 
de Transposição de Embarcações em 2012. 
 
A gestão da NE sobre a obtenção e renovação de licenças, autorizações e portarias e do 
atendimento às suas condicionantes, junto aos diferentes órgãos intervenientes e agentes 
financiadores prossegue, sendo utilizado o Sistema de Alerta do SGP, e controle 
semanal. O controle de licenças do CCBM, conforme já verificado, é orientado pelo PS 
CCBM 220 06 – Licenciamento Ambiental e Identificação dos Riscos de 
Responsabilidade Ambiental Solidária.  
 
Quanto à verificação, pela NE, dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao 
empreendimento, o 21º RSAP não trouxe a atualização da Planilha de Normas e Leis do 
PBA. 
 
A NE demonstra manter controle sobre os indicadores legais aplicáveis a segurança do 
trabalho e saúde ocupacional, inclusive demonstra isso pela qualidade de vários dos 
Registros de Desvios apresentados. A avaliação que realiza, por meio de sua 
Supervisão, demonstra atenção e critério acirrado durante a avaliação dos documentos 
das empresas contratadas. Ainda que a supervisão da NE se paute nas Listas de 
Verificação previamente estruturadas, o conteúdo deve ser alterado regularmente com a 
atualização da legislação ou, então, a partir de um conjunto de requisitos legais ainda 
não verificado. Pode-se constatar nesta missão de monitoramento (maio/2018) que 
algumas listas merecem revisão, pois em alguns casos apenas um item foi aplicável. 
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A partir da elaboração e implantação do procedimento conciso de identificação e 
avaliação de requisitos legais e outros, previsto na estrutura do Sistema de Gestão de 
SST da NE, certamente o conteúdo das Listas de Verificação poderá ser alterado e 
apresentar maior pertinência com a legislação e padrões socioambientais aplicáveis, 
pois estará respaldado por uma metodologia alinhada com as diretrizes mais atuais de 
mercado. 
 
Por fim, uma análise consistente dos dados gerados a partir da atuação da Norte Energia 
trará os direcionamentos para que as decisões para a melhoria da gestão possam ser 
tomadas.  
 
No caso do CCBM, os requisitos legais sobre Meio Ambiente e SST relacionados às 
obras são controlados por meio do sistema CAL®.  
 
No período, as informações sobre o indicador ICLa, que reflete o atendimento aos 
requisitos legais pelo consórcio construtor, foram apresentadas no Relatório Gerencial 
Mensal da Executora (CCBM) – RGM-E de março de 2018. O ICLa tem meta de 100%, 
sendo admitido um resultado de até 90%, dos quais 65% se referem ao controle de 
atendimento à legislação e 35% se referem ao controle de documentos (Licenças e Atos 
Autorizativos).  
 
Para o trimestre em questão, os valores do indicador foram os seguintes: 
 

Período Resultado do indicador Meta 

Janeiro/18 98,80% 100% 

Fevereiro/18 99,07% 100% 

Março/18 99,80% 100% 

1° Trimestre/2018 99,20% 100% 
Embora o indicador tenha se mantido dentro do limite permitido, vale comentar que não alcançou a meta 
de 100% de atendimento à legislação pelo fato da ausência de AVCB’s válidos para as estruturas, Licença 
de Localização e Funcionamento do Sítio Belo Monte e Licença para uso da amônia. Quanto aos 
AVCB’s, foi realizada vistoria no final do mês de março com previsão de emissão dos Certificados de 
vistoria para a primeira semana de abril. Foi realizada a emissão da ART para o PGRSS. Sobre as 
licenças, nenhuma informação adicional foi mencionada no relatório da executora. 
 
 
Em relação ao atendimento às condicionantes LO 1317/2015, que foi avaliado no 
período utilizando os dados do 21º RSAP, referente período de janeiro a março de 2018 
e do 13º RC complementar para o IBAMA, foi possível verificar que todas as 
condicionantes já tiveram seu atendimento iniciado, estando com status de “em 
andamento” (ver Quadros do Capítulo 3.0 deste relatório).  
 
Duas condicionantes são consideradas atendidas, a 2.19 e a 2.21, relacionadas ao 
monitoramento do atropelamento de fauna, cuja interrupção foi aprovada pelo IBAMA. 
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As condicionantes 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 (alíneas a e c) e 2.20 (alínea b) são consideradas 
atendidas pela Norte Energia, porém o IBAMA, por meio do Parecer nº 140/2017-
COHID/CGTEF/DILIC, ainda não considerou tais exigências plenamente atendidas. 
Agora com a emissão do 13º RC, que complementou as informações solicitadas, 
aguarda-se novamente a manifestação do órgão formalizando o atendimento dessas 
condicionantes. Diversas alíneas de outras condicionantes, com prazos curtos para 
atendimento, também se encontram atendidas. 
 
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, no Capítulo 3.0 avalia-se 
também a situação das multas e autos de infração recebidos pela NE e pelo CCBM no 
período. Em relação à situação apresentada no período anterior, foram instaurados dois 
novos processos administrativos em decorrência de autos de infração lavrados por 
órgãos oficiais. 
 
Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis 

 
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, foi abordada no Capítulo 6.0.  
 
A BIOCEV, como coordenadora do PAC, vem acompanhando a aderência ao PCAI nas 
atividades do CCBM, da COMGEV e Jatobá / Isolux. A abrangência do tratamento das 
principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no âmbito do PCAI, foi 
abordada no Capítulo 6.0.  
 
Como se observou nos documentos e nas inspeções de campo realizadas, todos os 
parâmetros monitorados pelo CCBM e pelas demais empresas são comparados aos 
limites estabelecidos pela legislação brasileira vigente. 
 
Como se viu na Seção 6.2.1.1, o CCBM e as demais empresas envolvidas nas obras e na 
montagem, prosseguem monitorando os efluentes sanitários e industriais, a água bruta 
captada e tratada nas ETAs, e a potabilidade da água para consumo. Prossegue também 
monitorando as emissões de fumaça preta e controlando a emissão de poeira por meio 
da umectação das vias e áreas de montagem. 
 
Como se observou no Capítulo 6.0, o tratamento de efluentes sanitários do CCBM 
atualmente ocorre na ETE Belo Monte e na ETE Pimental. Desde maio de 2017 até sua 
desmobilização, em fevereiro de 2018, o CMBM tratou seus efluentes domésticos em 
ETE própria. 
 
No período foram apresentados os resultados das análises dos efluentes das duas ETEs 
do CCBM para o período de janeiro a março de 2018, e da ETE do COMGEV somente 
para março e 2018, os quais foram comparados aos limites estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 430/2011.  
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Os Quadros comparativos e os laudos das análises do monitoramento de efluentes 
conduzido pelo CCBM e pelo COMGEV, apresentados nos RGM-Es, permitiram 
verificar as concentrações dos parâmetros acompanhados, as porcentagens de remoção, 
e, consequentemente, a eficiência do processo.  
 
Em relação ao CCBM, nesse trimestre foram tratados 70.182 m³ nas ETEs dos Sítios 
Belo Monte e Pimental. No período foram realizadas análises de um total de 6 amostras. 
 
Em termos de remoção de DBO, os resultados entre janeiro e março de 2018 mostram 
que foi atendido o limite de 120 mg/L da CONAMA 430/11 em todos os casos (ver 
Quadro a seguir). 
 

 
Porcentagem de remoção (%) 

Janeiro Fevereiro Março 

ETE Pimental 49,37* 36,58* 38,56* 
ETE Belo Monte 53,53* 55,29* 43,83* 
* Embora a remoção de DBO tenha ficado abaixo dos 60%, o valor de lançamento deste parâmetro ficou 
em dentro do limite estabelecido pela legislação que é de até 120 mg/L.  
 
 
O COMGEV apresentou os resultados da análise da amostra coletada em março na sua 
ETE, que apresentaou resultado satisfatório, ou seja, remoção de DBO de 60% ou 
inferior a 120 mg/L.  
 

 
Porcentagem de remoção (%) 

Janeiro Fevereiro Março 

ETE CMBM - - 64,38 

 
 
No Capítulo 6.0 também foram descritos os controles realizados em áreas com geração 
de efluentes industriais (oficinas mecânicas, plants de combustível, centrais de 
concreto) e com armazenamento de produtos perigosos, por meio de caixas separadoras 
de água e óleo (CSAO) e caixas decantadoras. Os efluentes industriais também são 
analisados em relação aos parâmetros da Resolução CONAMA 430/2011.  
 
Segundo os dados do monitoramento realizado pelo CCBM em efluentes das CSAO e 
caixas decantadoras, no período entre janeiro e março de 2018, 100% dos laudos 
apresentaram resultados satisfatórios.  
 
No RGM-E foi apresentado o resultado da análise do efluente da central de concreto do 
Sítio Belo Monte referente esse período de monitoramento. Todos os laudos 
apresentaram resultados satisfatórios. 
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Em relação às limpezas de bacia de sedimentação e caixa SAO, nesse trimestre foram 
realizadas 109 limpezas de um total de 114 limpezas programadas para o período, o que 
resulta em 95,61% de eficiência. 
 
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 com o que determina a Portaria 2914/2011. 
 
A eficiência do tratamento de água para abastecimento no período, seja das ETAs ou 
dos bebedouros, foi evidenciada por meio de quadros e gráficos no RGM_E de março e, 
também, por meio dos laudos anexados.  
 
Em relação às ETAs, o monitoramento foi feito por meio da realização, no período entre 
janeiro e março de 2018, de 52 laudos realizados, 100% apresentaram resultados 
satisfatórios.   
 

Sítio 
Construtivo 

Mês 
Número total de laudos 
em ETAs no trimestre 

Número de laudos 
insatisfatórios no 

trimestre 
Eficiência (%) 

Belo Monte 
Janeiro 20 0 100 
Fevereiro 14 0 100 
Março 18 0 100 

Total  52 0 100 

 
 
No período não foi necessária a adoção de ações corretivas. 
 
O COMGEV adquiriu um sistema de tratamento de água para os poços artesianos. Foi 
realizada a análise de 1 laudo no mês de março que apresentou resultado satisfatório.  
 
O monitoramento dos bebedouros do CCBM entre janeiro e março de 2018 totalizou a 
realização de 195 laudos. Todos os laudos apresentaram resultados satisfatórios, 
resultando em eficiência de 100% (ver quadro a seguir). 
 

Sítio 
Construtivo 

Número total de laudos 
em bebedouros no 

trimestre 

Número de laudos 
insatisfatórios no trimestre Eficiência (%) 

Belo Monte 191 0 100 
Pimental 2 0 100 
Canais 2 0 100 
Total 195 0 100 

 
 
No caso do COMGEV, para comprovar o atendimento aos padrões estabelecidos na 
Portaria 2914/11, foram analisadas apenas 1 amostra na ETA e 62 nos bebedouros, 
sendo que todos os resultados foram satisfatórios (100% de eficiência). 
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Em relação às emissões atmosféricas, as empresas realizam o monitoramento de fumaça 
preta nos seus equipamentos, utilizando a escala de Ringelmann, e controlam as poeiras 
por meio da umectação constante das vias.  
 
Segundo o RGM-E do CCBM, no período deste relatório foi realizada manutenção 
preventiva de 500 horas nos equipamentos móveis e fixos conforme programação. Os 
equipamentos que foram monitorados apresentaram resultado satisfatório, não havendo 
ocorrências de anomalias envolvendo a emissão de fumaça preta que demandassem 
manutenções corretivas.  
 
Foi realizada medição de ruído em áreas externas em julho de 2017 pela empresa 
Thommen Engenharia, atendendo à periodicidade anual do monitoramento. Segundo 
informações do 21º RSAP, durante as medições foram observados que os ruídos de 
fundo produzidos por agentes externos a obra (passarinhos, veículos BR 230 e barulho 
de água) são superiores aos produzidos pelas atividades da obra. 
 
Em relação aos resíduos sólidos, foram encaminhados como anexo aos RGM-Es, os 
Inventários de resíduos do CCBM e das montadoras para o período. Tratam-se de 
planilhas que informam o controle das quantidades geradas por mês de cada um dos 
resíduos distribuídos nos diferentes grupos, o total gerado e o tratamento previsto ou 
realizado. Foram encaminhados também, no corpo dos Relatórios, quadros que 
detalham a forma de destinação dos diferentes tipos de resíduo. 
 
Com o envio dos inventários das empresas envolvidas na obra, verifica-se que as 
mesmas realizam a gestão dos resíduos sólidos, classificando os diversos tipos de 
resíduos, acondicionando-os de maneira adequada, controlando as quantidades geradas 
por mês e discriminando a destinação final dos mesmos. 
 
O CCBM possui, como um de seus indicadores, o IRR-B – Índice de Reciclagem e 
Resíduos Sólidos Classe B, calculado com base na somatória dos resíduos classe B 
reciclados, dividida pelo total de resíduos gerado. Nesse trimestre, o IRR-B foi de 
59,21% (37,0% em janeiro, 69,2% em fevereiro, 76,8% em março), acima da meta, que 
é de 40%. 
 
O COMGEV não apresentou indicador de índice de reciclagem nesse período, pois 
aguarda as definições por parte da NE para destinação dos referidos resíduos (orgânicos, 
não recicláveis e recicláveis). 
 
Conforme mencionado na Seção 6.2.1.1, as planilhas com o Demonstrativo Operacional 
de Queima do Incinerador da obra evidenciaram que o equipamento permaneceu 
inoperante no período em avaliação. O incinerador não opera desde junho de 2016, 
sendo que os resíduos contaminados com óleo não foram destinados, de maneira que 
gerou um grande acúmulo de resíduos contaminados na Central de Resíduos. Dessa 
maneira, o CCBM realizou novo estudo para reparos no incinerador e havia decidido 
reativar o incinerador, no entanto, voltou atrás na decisão de reativar o sistema optando 
pela destinação dos resíduos contaminados por empresas especializadas e licenciadas 
para tal atividade. Foi realizado levantamento das várias empresas que fazem destinação 
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de resíduos classe I, sendo que as mesmas fizeram visitas técnicas na Central de 
Resíduos, a fim de conhecer o resíduo e verificar o volume a ser destinado. A previsão é 
que a destinação destes resíduos ocorra até junho de 2019. 
 
 
8.0 
Indicadores Socioambientais do Empreendimento 
 
Neste Relatório não está prevista a atualização dos indicadores socioambientais do 
empreendimento, já que a última ocorreu em março de 2018 e a periodicidade definida é 
anual. A próxima atualização, portanto, deverá ocorrer no início de 2019.  
  
 
9.0 
Consultores da JGP responsáveis pela elaboração deste relatório 
 
Socióloga, responsável pela Coordenação Geral e pelo Meio Socioeconômico 
Engenheira Civil, responsável pela Coordenação 
Geólogo, Engenheira Sanitarista e Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, 
especialistas em Sistema de Gestão 
Geólogo, especialista em Meio Físico e responsável pela verificação das questões de 
Meio Ambiente nas Obras Principais e do Entorno  
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, responsável pela verificação das 
questões de SST nas Obras nas Obras Principais e do Entorno  
Bióloga, especialista em Vegetação 
Bióloga, especialista em Fauna 
Bióloga, especialista em Ictiofauna e Qualidade da Água 
Socióloga, especialista no Meio Socioeconômico 
Antropólogo, especialista em assuntos indígenas 
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Anexo 1 – Lista de Documentos Avaliados 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 2 – Reuniões, Vistorias e Entrevistas Realizadas  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 3 – Acompanhamento do Atendimento a Condicionantes 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 4 – Registro Fotográfico das Vistorias às Atividades 

Relacionadas aos Programas do PBA 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 5 – Registro Fotográfico do PCAI / PRAD 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6 – Registro Fotográfico das Inspeções de Meio Ambiente nas 

OE 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 7 – Registro Fotográfico das Inspeções de SST nas OP 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 8 – Registro Fotográfico das Inspeções de SST nas OE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 9 – Registro Fotográfico dos Programas do PBA-CI 
 


