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1.0
Introdução
Este documento consiste no 24º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte, sob a responsabilidade da Norte
Energia S.A. (NE), referente ao período de outubro a dezembro de 2018. O processo de
avaliação/monitoramento independente visa atender ao Princípio do Equador No 9
(Monitoramento Independente e Divulgação de Informações).
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI),
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos
trabalhos realizados e nas informações recebidas 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 24° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelo 15º Relatório Consolidado elaborado para o
IBAMA, pelos dados obtidos durante as inspeções de campo e reuniões realizadas no
período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.

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 outubro a dezembro de 2018, e em dados coletados nas
reuniões e inspeções de campo realizadas durante as vistorias da consultoria
socioambiental independente, ocorridas entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2019.
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 implantação dos programas socioambientais, pela gestão
socioambiental do empreendimento, pela supervisão das obras e dos programas, além de
entrevistas com as partes interessadas.
O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista de reuniões e entrevistas realizadas, além
dos locais inspecionados na missão de campo.
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3.0
Sistema de Gestão
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 outubro
a dezembro de 2018, utilizando informações do 24º RSAP. Também foram utilizadas as
informações obtidas durante os trabalhos de campo realizados entre os dias 11 e 15 de
fevereiro de 2019.
3.1
Sistema de Gestão da NE
Com a implantação do SGI a NE passou a abordar o sistema de maneira integrada, de
modo que os procedimentos concluídos vêm sendo compartilhados na gestão dos temas
ambientais e de SST. Contudo, alguns documentos ainda não foram plenamente
concluídos, e as sistemáticas de gestão anteriores ainda são observadas em algumas
atividades. Nesse contexto, o andamento das ações ainda será discutido separadamente
neste relatório, sendo os temas ambientais e o andamento do projeto de implantação do
SGI, discutidos na Seção 3.1.1, e as questões de saúde e segurança do trabalho são
discutidas na Seção 3.1.2.
3.1.1
Sistema de Gestão da NE - Temas Ambientais
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em fevereiro de
2019, foram apresentados os avanços nas questões do SGI, de modo a evidenciar a
quase conclusão de todos os procedimentos de gestão voltados para as questões
ambientais.
Em reunião realizada durante a missão foi possível observar o andamento das ações
integradas entre Superintendências Socioambiental e de Assuntos Indígenas, e a de
Recursos Humanos.
No período, a empresa de consultoria em sistemas de gestão SG4 - Soluções Integradas
deu continuidade ao processo de implantação do sistema seguindo o cronograma inicial
proposto, que posteriormente foi detalhado em ações mais focadas.
O Sistema de Gestão Integrado está estruturado da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•

Política do SGI
Manual do SGI
Controle de Documentos
Registros (CEDOC)
Atendimento aos Requisitos Legais
Levantamento de Aspectos e Impactos
Levantamento de Perigos e Riscos
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•
•
•
•
•

Não Conformidades
Investigação de Acidentes
Indicadores de Desempenho
Verificação da Conformidade
Treinamentos

Seguindo o cronograma proposto, no período deu-se andamento às entrevistas de
diagnóstico já iniciadas no período anterior; foi realizada a revisão e elaboração de
procedimentos; conclui-se o mapeamento de processos; iniciou-se a implementação de
parte dos procedimentos; realizou-se o gerenciamento de atendimento aos requisitos
legais, com o apoio da empresa IUS Natura; e, por fim, iniciou-se o processo de
treinamentos nos procedimentos de gestão.
Desta forma, as 5 fases do cronograma de implantação do SGI foram alcançadas no
período, mesmo que ainda não esteja em sua plenitude.
Em relação aos procedimentos elaborados, até a data da inspeção tinha-se 101
procedimentos em fase de elaboração ou revisão, pertencentes a 7 diferentes áreas da
gestão, conforme exposto a seguir:
Sistema de Gestão (11 procedimentos)
•
•
•

6 elaborados
4 em elaboração
1 em reunião de diretoria

Assuntos Administrativos e Saúde e Segurança do Trabalho (27 procedimentos)
•
•
•

11 elaborados no período
15 aprovados pela Gerência
1 em Reunião de Diretoria

Gestão de Pessoas (18 procedimentos)
•
•
•

4 em elaboração
11 aprovado pela gerência
3 em Reunião de Diretoria

Gestão de Assuntos Indígenas (11 procedimentos)
•
•
•

3 elaborados
7 aprovado pela gerência
1 em elaboração
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Monitoramento Socioambiental (22 procedimentos)
•

22 aprovados pela gerência

Projeto Socioambiental (7 procedimentos)
•

7 aprovados pela gerência

Núcleo de Gestão Integrada (5 procedimentos)
•

5 aprovados pela gerência

Durante a inspeção, alguns documentos considerados mais importantes como aqueles de
Sistema de Gestão, Assuntos Administrativos e de SST puderam ser checados. Contudo
todos os documentos do SGI serão disponibilizados para análise da JGP que
seletivamente irá revisá-los.
Dos documentos analisados in loco, foram feitas algumas sugestões pontuais
especificamente na Política do SGI, Gerenciamento de Mudanças, Auditoria Interna e
de Inspeção e Supervisão de SST. Foram feitas as seguintes considerações iniciais:
•

•
•
•

Política do SGI: Incluir na política, referências ao atendimento a demais requisitos,
como o atendimento a Princípios do Equador, Padrões de Desempenho do IFC,
Normas da OIT, como a não aceitação de trabalho forçado, trabalho infantil,
discriminação, etc.;
Gerenciamento de Mudanças: Melhor clareza em quais são as partes que devem
ser consultadas, e quais são os inputs para a aprovação das mudanças;
Auditoria Interna: revisar a periodicidade da execução das auditorias;
Supervisão de SST: O procedimento está adequado e implementado. Contudo, o
mesmo documento deve ser elaborado e adotado para os temas de meio ambiente,
fato que já deveria ter sido iniciado no período de avaliação.

Para a conclusão do ciclo PDCA, foi solicitada pelo CSI a realização, ainda em março
de 2019, da primeira auditoria interna e a respectiva reunião de Análise Crítica pela Alta
Direção, na qual se espera ter uma visão do real estado de aderência do SGI às
atividades operacionais da NE. Ainda se mostra necessária a plena conclusão/revisão
dos documentos pendentes, com especial atenção à Instrução de Supervisão para os
assuntos de meio ambiente.
O Grupo de Trabalho - GT para acompanhamento, estruturação e implantação do SGI,
composto pelo responsável da Gerência do Núcleo de Gestão Integrada e de Sistemas,
representando a Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas-SSAI e um
responsável da Gerência de Assuntos Administrativos e Saúde e Segurança do
Trabalho, representando a Superintendência de Gente e Gestão-SGG, vem mantendo
reuniões mensais.
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Segundo informado pela NE, as reuniões deste GT têm o objetivo de discutir sobre o
andamento da implantação do SGI, com atualização do cronograma, visando sanar as
dificuldades no processo e identificar as facilidades para que o desenvolvimento do
projeto transcorra normalmente, entre outros assuntos de interesse.
Ainda se encontra em processo de estruturação o Centro de Gestão de Documentos da
NE (CEDOC).
No período iniciou-se a divulgação de documentos do SGI pela ferramenta SharePoint
Esta ferramenta permite a criação de portais e intranets empresariais; e a gestão dos
conteúdos, a gestão documental e a criação de portais colaborativos. Segundo
informado pela NE, essa ferramenta será utilizada para divulgação e revisão dos
documentos do SGI até a construção de uma intranet exclusiva da NE.
Como previsto anteriormente, no período foi iniciado com o apoio da empresa IUS
Natura o levantamento dos aspectos legais aplicáveis ao empreendimento e verificado o
nível de aderência atual das atividades da NE. Segundo os resultados levantados até o
momento da missão tem-se o seguinte quadro:
•
•
•
•

Requisitos Legais Atendidos: 899 (45%)
Não Aplicável: 300 (15%)
Requisitos Legais Não Atendidos 223 (11%)
Pendente de Análise: 520 (29%)

3.1.2
Sistema de Gestão da NE - Temas de SST
No 3º trimestre de 2016, a Equipe de SST da NE apresentou a “Proposta de
Estruturação do Sistema de Gestão de SST”, a ser desenvolvido e implantado para a
fase de operação, baseado na metodologia PDCA (Plan – Planejar; Do – Agir; Check –
Verificar; e Act – Agir). Esta proposta tem se mantido ativa, inclusive o compromisso
era finalizar a implantação do sistema em duas Superintendências. Maiores detalhes
estão apresentados na Seção 3.1.1.
No período houve evolução dos documentos definidos como necessários para a gestão
de SST, inclusive existe a proposta de modificação da alçada de aprovação para conferir
maior agilidade ao processo, considerando uma nova interpretação do estatuto
societário. As minutas dos procedimentos elaboradas pela NE foram revisadas pela SG4
Consultoria, contratada para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado, cujo
escopo de serviços foi ampliado com o compromisso de estender a gestão a toda a
empresa até o final de 2019.
Considerando as discussões mantidas durante a missão, ainda que não tenham sido
apresentados os resultados práticos da identificação de perigos e avaliação de riscos, a
expectativa é que sejam consideradas todas as situações às quais os funcionários das
duas Superintendências, objeto dessa primeira etapa, estão submetidos. Essa fase
permitirá que ajustes possam ser feitos para a segunda etapa que englobará, dentre
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outras, a superintendência de Operação e Manutenção e, por conseguinte, as atividades
da Eletronorte.
Em termos práticos, a atual Gestão de SST da NE foi estruturada de modo a garantir
prioritariamente o gerenciamento das empresas contratadas (Supervisão de SST). Com
isso, os principais aspectos legais são atendidos pelas diversas ações de gestão que
adota. Nesse contexto, está assegurado o atendimento aos seguintes temas, os quais não
apresentaram grandes alterações no período e mantém-se em conformidade com o que
preconiza a legislação e as necessidades internas do empreendedor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Programa de Controle
Médico e de Saúde Ocupacional – PCMSO;
Gestão da Ergonomia;
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho –
SESMT;
Processo de seleção e qualificação de profissionais;
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
Comunicação relacionada com Saúde e Segurança do trabalho;
Gestão de contratos e prestadores de serviço, além daqueles acompanhados por esta
CSI (Obra Principal e Obras do Entorno);
Gestão das instalações utilizadas pela Norte Energia;
Gestão de máquinas, veículos e equipamentos; e
Entre outros processos, tais como Ordem de Serviço de Segurança (OS); Ficha de
Entrega de Equipamento de Proteção Individual – EPI; e Aquisição de EPI com
Certificado de Aprovação (CA) dos equipamentos.

3.1.3
Estrutura Organizacional
MA
Nesse período, destaca-se que além das duas superintendências citadas anteriormente, o
SGI conta com o apoio da Superintendência de controles e Riscos, alocada em Brasília.
Para ajudar na implementação do sistema, foi contratado um Coordenador em sistemas
de gestão integrado, o qual ficará responsável por todo o processo de implementação e
operacionalização do SGI, dando apoio a todas as demais áreas da empresa envolvidas
nesse processo. O Coordenador de Sistema de Gestão está diretamente ligado à
Superintendência de Gente e Gestão.
SST
A gerência e equipe de gestão de SST da NE é composta pelos profissionais
apresentados no Quadro 3.1.3.a, a seguir.
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Quadro 3.1.3.a
Composição da Equipe de SST
Função
Gerente de Assuntos Administrativos e SST
Coordenador de SST
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnicos de Segurança do Trabalho – Gestão
Técnico de Segurança do Trabalho – Apoio a
operação
Técnicos de Segurança do Trabalho – Campo
Enfermeira do Trabalho
Auxiliar administrativo
Estagiário de SST

01
01
01
01

Quantidade
Outubro a
dezembro/2018
01
01
01
01

01

01

09
01
01
01

09
01
01
02

Quantidade
Julho a setembro/2018

3.2
Sistema de Gestão da Eletronorte
3.2.1
Sistema de Gestão da Eletronorte - Temas Ambientais
Para fase de operação a NE tem mantido uma estrutura que contempla um representante
direto da Eletronorte (Coordenador de Meio Ambiente), que tem o apoio de duas
empresas (Scovan e Hidrosan). 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. Já a empresa Hidrosan tem
executada a gestão da ETA e da ETE, que dispõe de dois profissionais exclusivos.
A inspeção nas atividades da Eletronorte foi acompanhada pela Gerente de Meio
Ambiente da Eletronorte, pelo Coordenador de Meio Ambiente e pelos representantes
da Scovan e Hidrosan.
A Eletronorte manteve implementados os seus procedimentos de gestão documental e
de operação, bem como os monitoramentos de efluentes, resíduos, e de organização e
limpeza.
Os procedimentos de gestão abaixo vêm sendo executados nas rotinas operacionais da
empresa:
•
•
•
•

Procedimento Operacional de 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;
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•
•
•
•

Procedimento para atendimento a pequenos derrames e vazamentos de produtos
químicos da UHE Belo Monte e UHE Pimental;
Procedimento de Operação e Manutenção de Caixa Separadora-Água-Óleo das UHE
Belo Monte e Pimental;
Procedimento Operacional da Estação de Tratamento de Água ETA - Usina Belo
Monte; e
Procedimento Operacional da Estação de Tratamento de Efluentes das UHE’s Belo
Monte e Pimental.

Desvios identificados tem sido alvo de ações corretivas em todos os momentos. Desvios
nos parâmetros de efluentes em períodos anteriores foram alvos de uma avaliação da
eficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário, sendo identificados os
problemas e adotadas ações corretivas. Em relação aos demais desvios identificados
(kits de emergência, organização e limpeza) nos períodos anteriores, os mesmos foram
devidamente corrigidos.
Além desta avaliação, a Eletronorte tem aplicado seu procedimento interno de Abertura
de Não Conformidade e o Plano de Ação Corretiva. O procedimento de abertura de Não
Conformidades inclui os seguintes elementos:
•
•
•
•

Descrição da Não conformidade
Ação Imediata
Investigação da Causa
Plano de Ação, com as seguintes descrições: O que? Quem? Onde? Quando?
Como? Por quê?

Os demais documentos do SGA relacionados à operação da UHE deverão ser
compartilhados, discutidos e aplicados na medida de sua conclusão.
3.2.2
Sistema de Gestão da Eletronorte - Temas SST
Nesta seção será apresentada a avaliação por tema de importantes processos de controle
numa gestão típica de saúde e segurança do trabalho. Possivelmente, com a estruturação
do SGI da NE e, também, com o alinhamento da Eletronorte, a organização destas
informações e da avaliação poderá passar por alterações. O resultado da Supervisão de
SST realizado pela Norte Energia, considerando sua estratégia de tratar a mesma como
uma contratada, está apresentado na Seção 4.3.4.
Metodologia de gestão
A Eletronorte apresentou nesta missão de monitoramento o “Manual de Procedimentos
de Segurança – Complexo Belo Monte” (fevereiro/2019, Revisão 00). Trata-se de um
documento simplificado e conciso que estabelece as principais disciplinas a ser
implantada na operação das usinas. Algumas evidências começaram a surgir nesta
missão de monitoramento, mas ainda é precipitada qualquer análise de suficiência,
inclusive foram identificadas situações de risco que devem ser sanadas, tais como
8

organização geral da galeria superior mecânica, atendimento da Norma
Regulamentadora nº 13 (Vasos de Pressão), melhoria no atendimento da NR-33 no que
tange a identificação e sinalização dos espaços (locais) confinados, entre outras, que
serão apresentadas na Seção 4.3.
Sob o ponto de vista dos resultados da supervisão de SST realizada pela Norte Energia,
a contratada continua não apresentando bom desempenho. A ausência de uma
metodologia estruturada de planejamento e de execução, registrada até a missão
passada, resultava na atuação da equipe de SST com maior foco na solução dos desvios
identificados, e pouco tempo para se dedicarem à antecipação de problemas ou até
mesmo determinando controles eficazes que não gerassem desvios ou riscos para os
funcionários e instalações. A quantidade de desvios (RD) aumentou gradativamente ao
longo do trimestre, enquanto que o percentual de resolução dos mesmos diminuiu (para
apenas 8% em dezembro/2018).
O apoio exclusivo do Técnico de Segurança cedido pela NE continua. A Eletronorte
mantém programação de escala para garantir a permanência de dois Técnicos de
Segurança na maior parte do tempo. Uma Engenheira de Segurança auxilia nas
atividades com visitas periódicas, bem como toda a equipe conta com um Gerente
lotado em Brasília/DF.
Plano de Segurança de Barragem (PSB) e de Emergência
De acordo com as informações recebidas, as estruturas passaram a ter as manutenções
realizadas por empresa contratadas pela Norte Energia. Por considerar as barragens
como elemento de fundamental importância para a garantia de funcionamento das
usinas, além dos riscos envolvidos, a Norte Energia tem dedicado esforços adicionais
para estruturar metodologia de gestão que garantam a integridade das estruturas.
As vistorias continuam sendo realizadas, inclusive com frequência maior do que a
recomendada. Todas as informações são compiladas em relatório específico. As
informações solicitadas pela ANEEL têm sido protocoladas com a periodicidade
requerida.
Em decorrência dos dois últimos acidentes envolvendo barragens no Brasil, embora
tenham características e importâncias diferentes, a ANEEL solicitou a revisão dos
planos de segurança e de emergência para todos os empreendedores.
Há algum tempo e de forma intensificada após o último evento, a Norte Energia acionou
seu boarding de consultores, composto por profissionais especializados, para reavaliar
todas as estruturas e metodologias de monitoramentos e contemplar os resultados nas
revisões solicitadas. Também estão envolvidos na discussão a Equipe do PSB, a
Gerência de SST, a Gerência Socioambiental e o setor Fundiário.
O PAE-Barragens foi protocolado nas prefeituras de Altamira, Vitória do Xingu e
Senador Porfírio, ou seja, todos os municípios que sofrem influência do reservatório.
Conforme reportado anteriormente, o plano ainda não está totalmente implantado, como
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por exemplo, o sistema de comunicação em caso de rompimento, determinação de uma
metodologia de simulação, aplicação de treinamentos, divulgação e realização de
simulados.
Para finalizar a implantação, a Norte Energia contratou uma empresa para realizar
diagnóstico dos locais de instalação das sirenes, cujo levantamento de campo ocorreu
em janeiro e atualmente elaboram o relatório. A partir disso, entrarão na fase de
planejamento para a instalação dos equipamentos, concomitante com as rodadas de
divulgação nos diversos níveis de competência dentre as partes interessadas. Por fim,
será realizado um simulado de emergência para testar a efetividade do sistema e a
metodologia do plano.
Plano de Atendimento a Emergência – PAE
No período compreendido por este relatório, nenhum novo equipamento foi recebido.
Os veículos recebidos até o momento encontram-se estacionados, aguardando a
contratação da empresa que fará a gestão dos recursos de combate e atendimento às
emergências. Neste ínterim, os veículos passam por revisão, conforme determinado
pelos fabricantes.
Vale lembrar que o atendimento a eventuais emergências na UHE Pimental está
desguarnecido e pode ser um fator complicador no socorro. Neste caso, os funcionários
contam com o apoio do CCBM que realiza manutenção no local.
Na UHE Belo Monte, as executoras da Obra Principal possuem os recursos suficientes
para qualquer atendimento. Nesta missão de monitoramento foi enfatizada a
necessidade da Norte Energia, ainda que a contratação dos recursos humanos e
materiais (restantes) esteja próxima, determinar um conjunto de ações provisórias e
efetivas para viabilizar o pronto atendimento em caso de necessidade, o que é
imperativo considerando o atual cenário.
A NE já possui alguns equipamentos de resgate, tais como macas, respiradores
autônomos, medidores de gases, tripé, acessórios de içamento/descida etc.
A empresa responsável pela construção do prédio que abrigará a equipe de emergência
na UHE Pimental iniciou as obras que, segundo informações da NE, estarão finalizadas
no primeiro semestre de 2019.
Importante relatar a ocorrência de um incêndio no almoxarifado do CCBM em
11/02/2019, o qual foi extinto pelo Corpo de Bombeiros municipal com o apoio das
brigadas das empresas da obra principal. Os veículos da Norte Energia também foram
utilizados pelas equipes que ali estavam. Esta ocorrência alerta para a importância de se
estruturar rapidamente a equipe própria de emergência para atuar na Operação do
empreendimento.
A Norte Energia relata que existe a necessidade de regularização de diversas
incompatibilidades entre e projeto executado e o que foi aprovado pelo Corpo de
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Bombeiros, tais como o remanejamento de hidrante e a aquisição de extintores. Estas
adequações são necessárias para requerer a vistoria do Corpo de Bombeiros com o
intuito de se obter a concessão do Auto de Vistoria (AVCB).
3.3
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 à sua implantação
e manutenção.
Nenhuma alteração significativa foi reportada no RSAP, inclusive não há inclusão da
discussão desse tema. No entanto, durante as entrevistas e inspeções de campo, pode-se
constatar o seguinte:
O CCBM mantém seu sistema de gestão estabelecido com base nas normas de gestão
adotadas pelo mercado, especialmente aquela que disciplina a gestão de saúde e
segurança do trabalho. Esta metodologia encontra-se em constante desenvolvimento,
com evidências de melhorias ao longo das missões, sempre se moldando aos atuais
cenários.
Ressalta-se também, que o CCBM mantém funcionários em quantidades suficientes
para atender às demandas que possui em campo, o que resulta num valor muito maior
do que o exigido pela legislação (NR-04).
O COMGEV apresenta esforços em melhorar a implantação da gestão que determinou
por meio de seu Plano de Segurança e Medicina do Trabalho e do Programa de Controle
e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT), conforme apontado nos dois últimos
relatórios.
Neste trimestre a quantidade de desvios reduziu a cada mês, enquanto que foi registrada
pequena melhora no percentual de atendimento das pendências. Uma possível inferência
pode corroborar com a melhoria na gestão identificada na comparação dos resultados da
avaliação realizada por esta Consultoria Socioambiental Independente (CSI).
No contexto avaliado na missão passada (agosto/2018), foi recomendado que fosse
realizada auditoria interna (pelo COMGEV) ou de segunda parte (pela Norte Energia)
para identificar os temas falhos. No entanto, nenhuma ação foi conduzida neste sentido.
O resultado da manutenção dos controles operacionais (SST) estabelecidos nos
Sistemas de Gestão das empresas é apresentado na Seção 4.3. Os dados referentes às
inspeções realizadas no período também são apresentados no mesmo capítulo.
Por fim, vale comentar que o COMGEV também está aderente à NR-04 e também
apresenta maior quantidade de Técnicos de Segurança, inclusive para assessorar numa
gestão mais robusta, demanda do tipo de empreendimento.
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4.0
Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho
O presente Capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho socioambiental e de
saúde e segurança das atividades de construção e operação da UHE Belo Monte no
período de outubro a dezembro de 2018.
A análise de desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho baseou-se
principalmente nos resultados reportados no 24º RSAP; no 15º RC, nos dados coletados
na inspeção de campo realizada entre 11 e 15 de fevereiro de 2019; 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).
4.1
Sumário do Status da Construção / Operação
4.1.1
Status da Construção
Nesta seção são apresentadas informações sobre o status das Obras Principais, com base
no RGM-E do CCBM do mês de dezembro e, das Obras do Entorno, com base nos
relatórios do Plano de Requalificação Urbana e Travessão (PRU).
4.1.1.1
Obras Principais
A seguir são apresentadas as atividades realizadas nos meses de outubro a dezembro de
2018. Destaca-se que as atividades específicas de controle ambiental são mencionadas
na Seção 4.2.1.
Acessos utilizados nas obras
•

•

Belo Monte
− Manutenção dos acessos internos (Locais interligados: Portaria principal, Área
de Montagem, Posto de Abastecimento, Refeitório Central).
Travessão 27 e 55
− Reparos no asfalto dos travessões 27 e 55, entregues definitivamente para a
Norte Energia em novembro/18.

Canteiro de obras e acampamentos
•

Canais e Diques
− Correção de desvios de projeto nas drenagens situadas às margens do canal para
entrega definitiva desta estrutura à Norte Energia; e
− Conclusão das atividades de desmobilização das estruturas e de conformação das
áreas. Iniciado o PRAD em dezembro de 2018.
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•

Pimental
− Conclusão da conformação das áreas dos alojamentos, ETA, centro de
convivência, escritórios e jazidas;
− Vertedouro: reparos com aplicação de concreto e argamassa; e
− Início em dezembro da execução do PRAD.

•

Belo Monte
− Casa de Força II: lançamento de concreto com forma deslizante, serviços de
desforma, limpeza de blocos, acabamentos, armação, montagem de
cimbramento, montagem da cobertura e limpeza em geral;
− Retomada na última semana de novembro a dragagem do material da
ensecadeira de 3ª fase para o Bota fora 5A, pois essa atividade ficou paralisada
por 40 dias no período de setembro a novembro;
− Continuidade da desmobilização dos alojamentos: 18 condomínios, o prédio do
antigo Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) e o Pátio de Equipamentos
Desmobilizados (Jazida B3); e
− Realizada investigação de passivos ambientais na área da Jazida B3, onde
estavam estacionados os equipamentos desmobilizados.

Jazida / bota fora / área de empréstimo
•

Jazidas: conformação, implantação de sistemas de drenagem provisórios e correção
de processos erosivos.
− Pedreira 1ª, localizada próximo ao Travessão 55 no canteiro Bela Vista:
exploração de material rochoso aplicado na melhoria de acessos, nos reparos dos
filtros investidos dos Diques e no enrocamento dos condutos da Casa de Força
do Sítio Belo Monte; e
− Jazida AE-B1: retirada de solo para recobrimento de resíduos nas células do
Aterro Sanitário.

•

Bota fora: conformação, implantação de sistemas de drenagem provisórios e
correção de processos erosivos.
− BF-07: descarte de resíduos da construção civil (entulhos); e
− BF-5A: descarte do material de remoção da ensecadeira de 3ª fase.

4.1.1.2
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 outubro, novembro e
dezembro de 2018, encaminhados junto ao 24º RSAP.
Conforme histórico mencionado nos relatórios anteriores, grande parte das obras do
entorno já foi concluída e os equipamentos repassados para gestão do poder público.
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Nessa etapa do empreendimento, as obras de infraestrutura relacionadas à educação
concentram-se, principalmente, nas obras da escola e da creche localizadas na área do
Reassentamento Urbano Coletivo Pedral.
Em relação à saúde, continuam em andamento as tratativas para execução da obra do
Hospital Materno Infantil em Altamira. Encontra-se em elaboração uma nova minuta de
Termo de Acordo junto a municipalidade para a construção desse hospital.
Independente desse processo, a NE reportou que continua aguardando a indicação, pelo
município, do terreno para construção do hospital, visando a contratação da empresa
que fará o Projeto Executivo. Ainda na área da saúde, nesse período foi finalizada a
construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no RUC Pedral, conforme CE 026/2019SSAI, de 18 de janeiro de 2019. O total de obras de saúde previstas totaliza 41, entre
reformas, ampliações e novas construções, sendo que 40 já foram concluídas e
entregues à população da AID, as quais foram construídas e equipadas com aprovação
da Vigilância Sanitária do Estado.
Os sistemas para abastecimento de água encontram-se concluídos e repassados às
Prefeituras, exceção refere-se às intervenções em Altamira. Nesse período, em
cumprimento ao Termo de Compromisso firmando entre Norte Energia e Prefeitura
Municipal de Altamira, foi iniciada a ampliação da adutora de água tratada e
readequações nos RAP’s. Paralelamente, estão em andamento as tratativas para
ampliação da ETA e da Captação de Água.
Em relação à implantação e operação de aterros sanitários, continua pendente a
construção do aterro que atenderá os municípios de Belo Monte e Belo Monte do
Pontal. Nesse período, a NE realizou reunião com a administração municipal (em 17 de
dezembro de 2018), onde ficou acordado os termos para construção do Aterro Sanitário
em Anapu. Após a reunião, a SEMMAT emitiu ofício formalizando as anuências e
dando o “de acordo” para construção do Aterro Sanitário.
Quanto às obras nos reassentamentos urbanos coletivos (RUCs), as informações sobre a
relocação do bairro Jardim Independente II são apresentadas à ANA e ao IBAMA em
relatório específico, assim como do RUC Pedral, conforme situação mencionada no
Capítulo 5.0 desse relatório.
No que concerne à retirada da Ponte de madeira da Rua da Peixaria, a NE manejou
agravo de instrumento no tribunal contra a decisão de primeiro grau, que não autorizou
a remoção da ponte de madeira da Rua da Peixaria. Ainda não houve decisão favorável,
portanto, a NE mantém o monitoramento deste processo. As demais pontes foram
entregues a Prefeitura Municipal de Altamira por meio do Termo de Compromisso
assinado em 18 de outubro de 2018.
Em relação ao sistema viário, as obras nos trechos 01 e 04 foram concluídas nesse
período. A Prefeitura Municipal de Altamira apresentou uma contraproposta de layout
para Rodovia Ernesto Acioly. A NE mencionou que está analisando a proposta para
emissão de parecer técnico. Destaca-se ainda que em atendimento a solicitação da
Prefeitura, a NE readequou o projeto de iluminação pública implantado na Rodovia
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Ernesto Acioly e instalou lâmpadas do tipo LED. No trecho 02, de modo a melhorar a
trafegabilidade, foi realizada a recomposição asfáltica e a adequação do canteiro central.
Os demais trechos foram entregues a municipalidade por meio do Termo de
Compromisso assinado em 18 de outubro de 2018.
Nesse período os atracadouros foram entregues a Prefeitura Municipal de Altamira por
meio do Termo de Compromisso assinado em 18 de outubro de 2018.
Para o pacote relacionado à requalificação da orla (infraestrutura e paisagismo), nesse
período a NE reportou que, após a emissão do Alvará de Obras pela Prefeitura
Municipal de Altamira, foram iniciados os serviços de pavimentação asfáltica, plantio
de grama, construção de arquibancadas e revitalização do guarda corpo da Orla de
Altamira. O avanço das obras reportado em dezembro encontrava-se em 14%.
No que diz respeito às intervenções na Orla de Altamira, relacionadas ao pacote
iluminação e interferências, as mesmas serão realizadas pari passu a essas obras.
As obras relacionadas ao CIPAR (Centro Integrado de Pesca Artesanal, Centro Náutico,
Colônia de Pescadores, Casa de Memória e Aquários) encontram-se concluídas, com
exceção do Mercado de Peixes, cujo avanço físico não sofreu alteração nesse período,
permanecendo em 65%. A NE informou que está procedendo com a contratação de
nova empresa para conclusão desta obra, considerando a especificidade dos
equipamentos da Central de Processamento. Adicionalmente, a NE continua estudando
estratégia de disponibilização parcial desta estrutura para os profissionais do seguimento
em interface com as atividades de ATES aos pescadores.
Conforme já mencionado no relatório anterior, as estruturas concluídas estão sendo
objeto de tratativas de repasse junto à Universidade Federal do Pará – UFPA por meio
de interfaces com o Projeto de Valorização do Patrimônio Multicultural (item 9.1.2 do
PBA).
Nesse período, as praias foram entregues a Prefeitura Municipal de Altamira por meio
do Termo de Compromisso assinado em 18 de outubro de 2018.
Em relação ao pacote “Parques (Urbanismo e Paisagismo)” permanecem as tratativas
com a municipalidade para criação do Parque Natural Municipal de Altamira. De
acordo com o planejamento proposto, as discussões sobre a criação do parque devem
ocorrer num horizonte previsto para os próximos 2 (dois) anos, a partir da aprovação da
Lei de Criação e Instituição do Parque. Enquanto isso, as propostas debatidas e as
informações já levantadas vêm sendo consolidadas em uma versão preliminar no plano
de manejo. Nesse período, foi realizada a 4ª reunião do Grupo de Trabalho, que além de
abordar o cercamento das áreas dos parques passível de pressão social, definiu pela
elaboração de uma minuta para consulta junto ao IBAMA sobre à possibilidade da
alteração da categoria da unidade de conservação (UC) a ser implantada. Essa
solicitação se dá em razão das áreas se encontrarem inseridas na mancha urbana, onde
dificultaria o processo de crescimento municipal.
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Por fim, sobre o Centro de Informações Turísticas – CIT vale mencionar que, neste
período, o mesmo foi entregue a Prefeitura Municipal de Altamira por meio do Termo
de Compromisso assinado em 18 de outubro de 2018.
4.1.2
Status da Operação
Durante a missão de monitoramento, 6 Unidades Geradoras (UG) na UHE Pimental e
12 na UHE Belo Monte estavam liberadas para operação comercial. A UG13 estava sob
comissionamento com perspectiva de conclusão em março/2019, o que totalizará 19
unidades finalizadas frente às 24 previstas. As datas programadas para montagem das
próximas Unidades Geradoras são: UG14: 03/05/2019; UG15: 22/06/2019; UG16:
01/09/2019; UG17: 17/11/2019 e UG18: 07/01/2020.
4.2
Desempenho Ambiental
No presente Capítulo serão abordadas as medidas correspondentes aos Programas de
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas, ambos
pertencentes PAC, cujo andamento foi verificado por meio do 24º RSAP, do 15º RC e
observado nas inspeções de campo, realizadas entre os dias 11 e 15 de fevereiro de
2019.
4.2.1
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI)
4.2.1.1
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 dezembro de 2018. Informações mais detalhadas sobre
o PRAD constam na Seção 4.2.2, adiante.
•

Vias de acesso
− 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.
− Correção de processos erosivos.

•

Tráfego, transporte e operação de máquinas e equipamentos
− Acompanhamento dos Planos de Manutenção programada da frota de máquinas
e equipamentos, para prevenção de ocorrência de vazamentos.
− Vistoria periódica, pela equipe de Segurança do Trabalho, dos ônibus vans e
veículos leves que transportam trabalhadores.
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− Inspeção preventiva nos equipamentos utilizando-se as medidas básicas de
prevenção à poluição.
− Respeito às normas aplicáveis ao transporte de materiais, equipamentos e peças,
tais como: porte dos equipamentos, 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.
− 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.
− Treinamento dos funcionários no atendimento a emergências ambientais e em
contato com as comunidades do entorno.
•

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.
− 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).
COMGEV:
− Depósito de Produtos Químicos provido de piso impermeável, ventilação e
contenção, devidamente identificado quanto aos riscos, apresentando as FISPQs
dos produtos armazenados e kit ambiental para mitigação de possíveis
vazamentos.
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•

Tratamento de 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. No
mês de setembro foi desativada a ETE do Sítio Pimental, haja vista que o volume de
efluente gerado nas atividades dos Sítios Canais e Pimental está reduzido e com baixa
carga orgânica. Foi instalada fossa séptica com sistema de infiltração para tratamento do
efluente sanitário coletado nos banheiros móveis utilizados nas frentes de serviço.
As outorgas para lançamento de efluentes correspondem aos números: ANA
(02501.001112/2010), solicitada em 30/11/2010; ANA Declaração CNARH 153744
(dois pontos), solicitada 17/05/2012. Todas estas foram obtidas em 27/08/2012, com
validade até 03/12/2020.
No relatório do CCBM, foram apresentados os resultados das análises dos efluentes
para os meses de outubro a dezembro de 2018, os quais foram comparados aos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011.
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 nos RGM-Es restringe-se ao parâmetro
DBO. Apesar do valor correspondente a análise realizada em dezembro estar abaixo dos
60% exigidos pela legislação, a mesma encontra-se dentro do limite de lançamento, que
é de até 120 mg/L.
COMGEV:
Os efluentes sanitários gerados do canteiro de obras (banheiros diversos das frentes de
serviços) são coletados e transportados por caminhão apropriado até a Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE) do consórcio, cuja capacidade de tratamento é de 384
m³/dia. Os efluentes das áreas do refeitório e alojamentos são destinados para
tratamento por meio da rede interligada.
Nos relatórios desse trimestre (outubro, novembro e dezembro) foram apresentados o
resultados das análises realizadas em amostras dos efluentes tratados na ETE. As
análises restringe-se ao parâmetro DBO, já que a legislação brasileira estabelece limites
para poucos parâmetros. Os laudos dessas análises apresentaram resultado satisfatório,
com porcentagem de remoção acima do estabelecido na legislação (60%).
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•

Tratamento de 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).
Devido ao processo de desmobilização das estruturas, o quantitativo dos sistemas de
tratamento em operação reduziu significativamente. As caixas decantadoras das centrais
de concreto de Canais, Pimental e Bela Vista já se encontram desmobilizadas.
CCBM:
Em dezembro de 2018 permaneciam em operação, apenas as unidades de tratamento de
efluentes industriais do Sítio Belo Monte: (i) cinco CSAO - sendo uma na 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
Monlevade; e (ii) uma caixa decantadora de sólidos na Central de Concreto Definitiva.
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 referentes ao 2º semestre de 2018 demonstram
um desempenho de 93% em relação ao atendimento dos parâmetros da CONAMA Nº
430/2011, pois nas coletas realizadas em 04 de julho e em 24 de setembro, o parâmetro
óleos e graxas não foi atendido. Para tratar esses desvios foram abertos os relatórios de
Não Conformidade n° RNC-MA-BM-0039-2018 e n° RNC-MA-BM-0051-2018. Ainda
no período foi realizada limpeza na caixa e nova coleta do efluente no dia 18/10/18,
cujo resultado foi considerado satisfatório.
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.
COMGEV:
Os efluentes gerados pela Coneval, oriundos do processo de decapagem de tubulações,
são tratados por meio de um sistema localizado no pátio do consórcio. 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 9.0.
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•

Tratamento da água para abastecimento

CCBM:
As ETAs que permanecem em operação são a de 35m³/h e a de 100m³/h do Sítio Belo
Monte. As demais estações que ficavam localizadas nos Sítios de Bela Vista, Canais e
Pimental foram desativadas em virtude da desmobilização dos canteiros.
Nesse período, todos os resultados do monitoramento da qualidade da água nas ETAs e
nos bebedouros foram considerados satisfatórios para os parâmetros de potabilidade.
COMGEV:
Continua em operação a Estação de Tratamento de Água (ETA) do COMGEV,
responsável pelo 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.
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 existentes nas estruturas.
Todas as análises de potabilidade de água realizadas no período foram consideradas
satisfatórias, incluindo as análises feitas na água dos bebedouros.
•

Gestão de resíduos sólidos

A gestão de resíduos sólidos mudou de maneira significativa neste último período, pois
em novembro a NE assumiu atividades que antes estavam sob a responsabilidade das
suas contratadas, especialmente CCBM e COMGEV. Para subsidiar essa passagem, o
CCBM elaborou um relatório técnico informando as condições do Aterro Sanitário
quanto à inexistência de passivos ambientas.
Atualmente, as contratadas são responsáveis pela coleta segregada dos resíduos e
disponibilização destes em local para remoção pela NE, que realiza esta atividade por
meio da empresa especializada em gerenciamento de resíduos GRI. A GRI também é
responsável pelo recolhimento dos resíduos gerados nas casas de força nas atividades de
operação, do lixo comum (ou resíduo sólido urbano) gerado na Vila Residencial e em
Belo Monte do Pontal e da operação da Central de Gerenciamento Resíduos e aterro
sanitário do Sítio Belo Monte.
Apesar de a GRI ter assumido várias atividades que antes eram responsabilidade da
construtora e da montadora, a estrutura dedicada ao gerenciamento dos resíduos ainda
não foi alterada de maneira muito significativa. Os resíduos são coletados de maneira
segregada, exceto em Belo Monte do Pontal, e levados para triagem na central de
resíduos e aterro sanitário, conforme o seu tipo. Os resíduos reciclados são enfardados e
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comercializados; os resíduos perigosos são armazenados em baias individuais até a sua
destinação final; os resíduos de serviços de saúde, em razão da significativa diminuição
da quantidade gerada, estão sendo armazenados nos próprios locais de geração e são
recolhidos em intervalos curtos por uma empresa subcontratada da GRI (Cidade
Limpa).
Seguem algumas observações de campo consideradas relevantes acerca da gestão de
resíduos:
•

•

•

•

•

•

•

A estrutura organizacional do GRI é pequena, mas aparentemente adequada para as
necessidades. Foi mobilizado um supervisor que visita às instalações a cada 2
meses, um responsável residente, encarregados para acompanhamento das
atividades, motoristas de caminhão e operadores de equipamento e auxiliares.
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 mantém o processo de biorremediação dos solos contaminados por meio
da técnica de bioestimulação, principalmente dos solos contaminados produzidos na
limpeza das oficinas mecânicas antes da sua completa desmobilização.
O CCBM está desmontando as duas unidades de incineração de resíduos que
haviam sido instaladas na central de resíduos. A área liberada será adequada pela
GRI para instalação de novas baias de resíduos.
O CONGEV destinou para a central de resíduos da GRI uma grande quantidade de
isopores que atravancavam a sua própria central de resíduos, o que permitirá um
melhor aproveitamento dos espaços. A GRI estuda a instalação de uma extrusora de
isopor para reprocessar os blocos que se encontram na central e os blocos que
surgiram quando da montagem das próximas máquinas (turbinas e geradores).
O CONGEV permanece como guardião de uma grande quantidade de madeira
gerada da desmontagem de embalagens, que ainda deve aumentar até o fim das suas
atividades.
A operação do aterro sanitário pelo CCBM sempre foi considerada adequada pela
auditoria externa, salvo em poucas oportunidades em que parecia ter havido demora
no recobrimento do lixo recém-coletado. No entanto, nesta última missão de
monitoramento parece que a operação do aterro foi melhorada, pois não havia
qualquer porção de lixo descoberto e havia uma retroescavadeira melhorando a
geometria do aterro e desobstruindo elementos de drenagem.

Nesse período, tanto o CCBM como o COMGEV, continuaram realizando o
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 9.0 foram apresentados os resultados desse
indicador para o período em tela.
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•

Emissões atmosféricas e ruídos

Com a redução do quantitativo contratado e do número de equipamentos em operação, o
CCBM alterou sua metodologia de monitoramento de fumaça preta, que passou a ser
realizado somente durante a manutenção de 500 horas de operação dos equipamentos.
Nesse período, o CCBM realizou manutenção preventiva de 500 horas nos
equipamentos móveis e fixos conforme programação. Segundo informado no RGM-E,
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 CCBM também reporta o controle de poeira, por meio da umectação das vias,
inclusive daquelas utilizadas pelo COMGEV. A montadora realiza apenas a umectação
dos pátios de montagem eletromecânica, por meio de caminhão-pipa.
Nesse período, mais precisamente em outubro, foi realizado monitoramento do ruído
ambiental pelo próprio CCBM em pontos que ficam nos limites da obra e em locais com
propriedades particulares vizinhas as obras, no intuito de verificar se há ruído que possa
causar incômodo. 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 COMGEV realiza monitoramento periódico de fumaça preta em todos os
equipamentos movidos a diesel, sejam eles fixos ou móveis, sendo realizados
monitoramentos mensais em 50% da frota.
A ferramenta utilizada para o monitoramento é a escala Ringelmann, e os resultados são
registrados em formulários específicos, que ficam guardados no setor de meio ambiente.
Nesse período, foi inspecionado o quantitativo previsto da frota de equipamentos,
conforme resultados apresentados no RGM-E de dezembro, sendo que não foram
apresentados valores insatisfatórios, conforme padrões da ABNT NBR 6016.
•

Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras

As construtoras, especialmente o CCBM, vem desmobilizando estruturas, equipamentos
e instalações dos vários canteiros da obra.
O CCBM aplica o Procedimento Executivo PE CCBM 220 39 (Revisão 01 –
05/06/2017), 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 da
Construção (PAC), para posterior execução das ações propostas no Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas; e o Procedimento Executivo PE CCBM 220 41
(Revisão 00 – 06/06/2017), identificado como Gerenciamento de Áreas Contaminadas.
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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)
• 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
O 13º Relatório Consolidado para o 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)
No 20º RSAP foi relatada a continuidade da desativação e descontaminação de áreas
desmobilizadas, tendo sido apresentadas informações das seguintes áreas:
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•
•
•

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

No 23º RSAP foi relatada a continuidade da desativação e descontaminação de áreas
desmobilizadas, tendo sido apresentadas informações das seguintes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

REL-CCBM-MA-0004-2018 – Central de Ar Comprimido (Sítio Pimental)
REL-CCBM-MA-0006-2018 – SE Central de Concreto (Sítio Pimental)
REL-CCBM-MA-0007-2018 – SE Britagem (Sítio Pimental)
REL-CCBM-MA-0008-2018 – SE Britagem Secundária / Armação (Sítio Pimental)
REL-CCBM-MA-0009-2018 – Oficina Mecânica MMK km 2,5 (Sítio Canais)
REL-CCBM-MA-0010-2018 – Oficina Mecânica km 3,5 (Sítio Canais)
REL-CCBM-MA-0011-2018 – Oficina Mecânica km 13,5 (Sítio Canais)
REL-CCBM-MA-0012-2018 – SE Surinan (Sítio Canais)
REL-CCBM-MA-0013-2018 – Galpão de armazenamento de resíduos
contaminados (Sítio Canais)
REL-CCBM-MA-0015-2018 – Central de Resíduos (Sítio Pimental) – este
documento foi informado no relatório da missão anterior como REL-CCBM-MA0014-2018.
REL-CCBM-MA-0016-2018 – Oficina Mecânica Pioneira (Sítio Canais) – este
documento foi informado no relatório da missão anterior como REL-CCBM-MA0015-2018.

Os relatórios apresentam caracterização da instalação, detalhamento dos serviços de
desmobilização e descontaminação, avaliação preliminar e investigação confirmatória,
croquis, históricos, resultados de análises de efluentes, resultados de análises de solo,
croquis da instalação e localização das coletas de amostras de solo. No entanto, os
relatórios REL-CCBM-MA-0008-2018, REL-CCBM-MA-0012-2018 e REL-CCBMMA-0016-2018, apesar de citarem a coleta de amostras de solo, não apresentaram os
resultados analíticos.
No período de outubro a dezembro de 2109, que corresponde ao período do 24º RSAP,
os RGM-Es do CCBM informaram que houve continuidade da desativação e
descontaminação de áreas desmobilizadas; as atividades compreenderam as seguintes
áreas:
• Estação de Tratamento de Esgotos do Sítio Pimental (relatório não apresentado).
• REL-CCBM-QMSSRS-003-2018 - Pátio de Equipamentos Desmobilizados do
Sítio Belo Monte.
A avaliação realizada no pátio de equipamentos desmobilizados, com base em leituras
de VOCs nos furos e nas amostras de solo, não apontou contaminação da área. Desta
forma, a área foi liberada para conformação e, em seguida, plantio de espécies nativas
(PRAD).
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Além disto, também foram alvos de atividades desta natureza a Oficina de Veículos
Leves (REL-CCBM-QMSSRS-004-2018) e o Aterro Sanitário, ambos no Sítio Belo
Monte (REL-CCBM-QMSSRS-001-2018), que não foram desativados para implantação
do PRAD, mas sim transferidos para uso da NE. Os relatórios apresentados concluíram
que, com base na leitura de VOCs nos furos e nas amostras de solo, não há
contaminação na região da Oficina de Veículos Leves e que a operação do aterro
sanitário, com base nas análises realizadas, não causou impacto negativo na qualidade
da água subterrânea na região do Aterro Sanitário.
O 15º RC informou ao IBAMA que durante o ano de 2018 foram concluídas as
atividades de desmobilização do Canteiro do Sítio Pimental, restando a execução do
PRAD na área dos alojamentos. No Sítio Canais foi concluída a descontaminação das
áreas ambientalmente crítica e a desmontagem das estruturas dos alojamentos,
refeitórios, centro de convivência e demais estruturas do canteiro de apoio. O relatório
encaminhou 19 laudos de avaliação de passivos ambientais elaborados entre 2017 e
2018. É interessante notar que mesmo na versão encaminhada ao IBAMA os relatórios
REL-CCBM-MA-0008-2018, REL-CCBM-MA-0012-2018 e REL-CCBM-MA-00162018 permaneciam incompletos.
•

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 12 a 14 de fevereiro de 2019.
As observações realizadas 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 3, ilustram as condições verificadas nas
inspeções.
Sítio Belo Monte - CCBM (Fotos 1 a 48)
Área de empréstimo AE-B3 e antigo pátio de equipamentos desmobilizados (Fotos 01 e
02)
A área de empréstimo foi explorada ainda na época da construção dos diques de terra
com completam o barramento no Sítio Belo Monte; o material explorado foi um solo
laterítico, argiloso, vermelho e, aparentemente, com excelentes características para
construção de aterros compactos. A exploração foi realizada em sucessivas e amplas
plataformas, intercaladas com taludes de corte com 4 a 6 metros de altura e 2 ou 3
baquetas intermediárias. Posteriormente, toda a área foi reconformada, recebeu
dispositivos de drenagem para as águas pluviais, como valetas e descidas d’água e os
taludes de corte foram protegidos com aplicação de hidrossemeadura.
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No último ano as plataformas foram utilizadas para estacionamento de equipamentos de
terraplanagem, caminhões, perfuratrizes e outros equipamentos desmobilizados com o
fim das obras de terra e construção civil. Estes equipamentos foram sendo transferidos
para outras obras ou vendidos para outros interessados e, atualmente, a área está
completamente vazia.
Em razão da prolongada permanecia dos equipamentos no local havia a preocupação
com a contaminação do solo em decorrência do vazamento de combustível, lubrificantes
e outros fluídos mecânicos. O CCBM estabeleceu rotinas de inspeção e manutenção dos
equipamentos que permaneciam no pátio, bem como adotava medidas de mitigação da
contaminação do solo sempre que registrada vazamentos. Conforme consta de relatório
anexo ao 15º RC, com a desativação definitiva do pátio, ou seja, a remoção completa
dos equipamentos e outros veículos, a área foi investigada para presença de
hidrocarbonetos no solo (determinação de voláteis em furos de sondagem em toda a
área); a investigação concluiu pela não existência de contaminação remanescente no
local.
No presente momento a áreas está disponível para implantação do PRAD.
Alojamentos (Fotos 03 a 16)
Os alojamentos do Sítio Belo Monte foram, em grande parte, desmobilizados e
desmontados. As peças reaproveitáveis dos alojamentos, como por exemplo, vigas,
colunas, paredes, telhados, louças sanitárias e outras foram separadas, organizados em
pilhas, comercializadas e, finalmente, removidas da área. Atualmente, está sendo
realizada a remoção da camada de pedra britada que protegia os pátios e acessos e a
demolição dos pisos de concretos. A pedra britada está sendo reutilizada na melhoria de
acessos internos do canteiro e os restos de piso de concreto estão sendo enterrados ou
recobertos com solo de melhor qualidade.
Acesso interno entre os alojamentos, aterro sanitário e estação de tratamento de esgotos
(Fotos 11 a 14)
Os acessos internos entre os antigos alojamentos, o aterro sanitário e a estação de
tratamento de esgotos não vêm recebendo a mesma manutenção de outros acessos que
permanecem em uso no Sítio Belo Monte. Neste trecho nota-se que o revestimento de
pedra britado vem sendo removido pelas enxurradas e são comuns feições de erosão no
leito carroçável e nas suas margens. É necessário realizar manutenções rotineiras no
acesso, bem como desativar e recuperar os trechos que serão definitivamente
abandonados.
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Remoção da Ensecadeira de 3º Fase e Lançamento do Material no Bota-Fora 5A (Fotos
17 a 24)
Durante a missão de monitoramento anterior foi verificado que a remoção da
ensecadeira de 3º fase havia sido interrompida após a conclusão do trecho necessário
para entrada em operação da unidade geradora 12 (UG12). A previsão era a retomada da
atividade até o fim de fevereiro e início de março de 2019 para permitir a remoção, pelo
menos, do trecho necessário para liberação da UG13.
A ensecadeira de terra havia sido 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
removido por meio da dragagem e bombeamento da lama para uma célula de
decantação preparada no BF-5A. A dragagem, que tinha previsão de término no final de
2018, foi interrompida porque a solução de tratamento do material dragado obrigava a
interrupção frequente da operação da dragada, o que resultava numa atividade morosa e
pouco eficiente; apesar disto, o tratamento mostrava-se eficiente e não havia lançamento
de efluentes com turbidez elevada no rio Xingu.
O lançamento da lama no bota-fora 5A passou por algumas reformulações, inclusive
decorrente do rompimento parcial do depósito em fevereiro de 2018 e posterior
recuperação. Na 21º missão de monitoramento foi verificada a adoção de uma solução
com uma célula de decantação inicial, junto ao lançamento da lama, uma gincana e uma
célula de decantação final, imediatamente antes lançamento da água tratada para fora do
sistema de tratamento. Entre a primeira célula de decantação e a gincana foi adicionado
um dispositivo para dosagem de um produto químico para incentivar a floculação dos
finos e facilitar a remoção do material retido nas células de decantação. Esta solução, no
entanto, deixou de ser utilizada, pois apresentou problemas de natureza prática, pois a
qualidade do efluente tratado diminuía muito rapidamente, obrigando a constantes
interrupções na dragagem.
A equipe do CCBM demonstrou durante a missão de monitoramento que estava
estudando várias alternativas para o tratamento material dragado antes do seu
lançamento no Rio Xingu. Estas alternativas variavam o local destinado para a
decantação de sólidos, os dispositivos ou bacias a serem construídos e os locais de
lançamento do efluente tratado; todas as alternativas incluem a adição de produtos
químicos para intensificar a sedimentação. As alternativas estavam em análise acerca
das suas viabilidades técnicas, ambientais e econômicas; a NE e o CCBM consideravam
necessário informar o IBAMA da alternativa escolhida e do período estimado para
conclusão da dragagem, especialmente porque algumas das alternativas contemplavam a
utilização de áreas que ainda não estavam liberadas para uso pela obra.
Na presente missão de monitoramento, foi possível verificar que a dragagem da
ensecadeira foi retomada e vem sendo realizada com o progresso desejado pela CCBM.
Para o tratamento do material dragado foi mantido o mesmo sistema utilizado
anteriormente, ou seja, no bota-fora BF-5A existem duas células de sedimentação, uma
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gincana e uma seção para adição de floculante; as células são esvaziadas com uso de
retroescavadeiras e caminhões basculante, e o material removido é lançado em um botafora previamente preparado para recebimento de solo encharcado ou lodo.
O excedente da água, após passar pelo sistema de tratamento onde é retida a maior parte
da carga de sedimentos, é lançado em uma nova célula de decantação que ocupa todo o
talvegue que circunda a face norte do bota-fora. Esta nova célula, devido ao seu
tamanho e tempo de retenção, permite nova remoção de finos e melhora o controle da
qualidade do efluente que retorna ao Rio Xingu. É necessário lembrar que entre esta
nova célula e o rio Xingu foi mantida outra seção retenção de finos que já existia. O
monitoramento da qualidade da água realizado pelo CCBM mostra que os dispositivos
de tratamento são eficientes, pois o efluente que retorna para o rio Xingu não prejudica
a sua qualidade.
Apesar do CCBM e NE estarem confiantes no funcionamento, não foi descartada a
necessidade de criar mais uma célula de decantação, a qual será instalada no talvegue
que contorna a face leste do bota-fora BF-5A. O dique de fechamento desta célula seria
instalado próximo do dique atualmente existente e a área alagada seria limitada pela
Rodovia Transamazônica, mas sem que ocorra interferência com o funcionamento do
bueiro da rodovia e sem alagamento da saia de aterro.
Bota-fora da limpeza do sistema de tratamento da lama da dragagem (Fotos 15 a 16)
Na missão de monitoramento anterior foi verificado que para deposição do material
retido no sistema de tratamento da lama da dragagem havia sido preparada uma área
próxima ao bota-fora 5A, mas na margem oposta da rodovia. A área foi decapada e o
seu limite inferior foi protegido com um dique de rocha e solo, o que impede que o
material escorra para fora dos limites do bota-fora. Além disto, o dique permeável
permite a drenagem do material. O lançamento de material no bota-fora era realizado
apenas no período noturno, quando a dragagem era definitivamente paralisada e o
material retido era removido por escavadeiras hidráulicas sem perigo de lançamento de
água com lama para jusante do sistema de tratamento.
Na presente missão, foi verificado que a área anterior foi completamente preenchida
com material retirado do sistema de tratamento da lama da dragagem. Em razão disto
foi preparada com os mesmos cuidados anteriores uma nova área, que está localizada
junto à anterior. Além disto, o acesso de caminhões foi melhorando com a diminuição
da interferência com trânsito da rodovia.
AE-F1, trecho entre os diques 6C e 6A/B (Fotos 27 a 36)
A área de empréstimo AE-F1 foi explorada numa área muito ampla anteriormente
ocupada, em sua maior parte, por fragmentos de mata. O material explorado foi o solo
laterítico, argiloso e vermelho usado na construção dos diques de fechamento da
margem direita do reservatório intermediário. No entanto, a camada de solo laterítico
não se distribuía de forma homogênea e profunda por toda a área, sendo mais delgada
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em alguns trechos; essa situação resultou na exposição de trechos de solo de alteração
de rocha, matacões e/ou rocha alterada.
A AE-F1 foi, em sua maior parte, recuperada por meio da reconformação do terreno,
drenagem superficial, proteção superficial com gramíneas e leguminosas e, finalmente,
plantio de mudas de espécies nativas. No entanto, existe um trecho entre os Diques 6C e
6A/B que permanece sem a implantação do PRAD em razão da necessidade de
complementação da estabilização e drenagem de um talude de corte com 4 bermas e
cerca de 25 metros de altura.
Central de gerenciamento de resíduos da GRI (Fotos 37 a 44)
A central de gerenciamento de resíduos foi recentemente transferida do CCBM para
NE, sendo que esta última assumiu a responsabilidade pelo armazenamento provisório e
destinação dos resíduos sólidos recolhidos no canteiro de obras (Sítios Belo Monte,
Pimental e Canais), na vila residencial e em Belo Monte do Pontal. Durante a inspeção
no local foi verificado que a central de resíduos continua a ser bem utilizadas, as baias
estão organizadas e não existe mistura de resíduos que prejudiquem o reaproveitamento
ou destinação futura. A NE contratou a empresa GRI para a operação da central de
resíduos e do aterro sanitário.
Merece ser destacado que:
•

•

Os incineradores do CCBM que ocupavam cerca de 20% da área do galpão estão
sendo desmontados e as peças removidas do local. O galpão irá ganhar mais
capacidade de armazenamento e/ou a possibilidade de instalação de novos
equipamentos para o tratamento dos resíduos, por exemplo, uma extrusora de
isopor para tratamento da grande quantidade deste tipo de resíduo gerado pelo
CONGEV.
Os resíduos de serviços de saúde não são mais armazenados na central de resíduos,
mas sim recolhidos pelo fornecedor especializado nos próprios locais de geração,
ou seja, no hospital da vila residencial, ambulatórios das construtoras/instaladoras e
outros pontos de geração. A mudança no procedimento de coleta e armazenamento
dos resíduos de serviços de saúde foi possível com a diminuição muito significativa
na geração deste tipo de resíduo após a desmobilização da maior parte da mão de
obra.

Aterro sanitário da GRI (Fotos 45 a 48)
A exemplo da central de resíduos, também o aterro sanitário foi transferido do CCBM
para NE. Durante a inspeção foi possível verificar as condições de utilização do aterro
após o início das atividades da empresa GRI. Apesar de o aterro sanitário ter sido muito
bem conduzido pelo CCBM ao longo da obra, parece ter havido uma melhora sua
operação após a sua transferência para a GRI. Toda a área está recoberta com solo,
existe uma retroescavadeira fazendo a manutenção do sistema de drenagem e os urubus
estão pouco ativos.
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Sítio Bela Vista - CCBM (Fotos 49 a 58)
O Sítio Bela Vista foi totalmente desativado no ano de 2017 e as atividades de PRAD
foram realizadas no período de plantio entre 2017 e 2018. Durante a inspeção foi
possível verificar que a proteção superficial do solo se desenvolveu muito bem e são
poucos os trechos que irão precisar de repasse na semeadura, em especial os talude de
corte. Da mesma forma, os trechos de plantio de mudas de nativas mostram bom
desenvolvimento, sendo raro encontrar mudas mortas, desfolhadas, secas ou atacadas
por formigas.
Sítio Belo Monte - COMGEV
Central de gerenciamento de resíduos sólidos
A central de gerenciamento de resíduos foi reformada com a ampliação da baia de
armazenamento de resíduos perigosos e construção de uma área coberta adicional para a
separação dos resíduos recicláveis.
Na missão de monitoramento anterior foi verificado que a baia para armazenamento de
resíduos contaminados com óleo estava repleta de materiais, provavelmente excedendo
a sua capacidade. Conforme já estava previsto, a baia de resíduos contaminados foi
esvaziada e os resíduos mais antigos transferidos para a central da NE, o que irá
melhorar muito as condições de operação desta instalação. Outra providência adotada
neste período foi a transferência para NE da grande quantidade de peças de isopor sem
utilidade que ocupavam grande parte da área da central de resíduo.
Sítio Belo Monte - Votorantim (Fotos 59 a 66)
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 nas inspeções de
campo anteriores foram identificados desvios na construção e operação na célula de
resíduo e no recebimento do material no aterro sanitário. Em razão disso, foram
consideradas necessárias medidas para correção do passivo ambiental e/ou fornecimento
de um laudo ou parecer técnico acerca da adequabilidade da solução adotada e da
estabilidade do aterro. Este documento, apesar de solicitado na 21º missão de
monitoramento foi apresentado apenas no 24º RSAP.
No 24º RSAP foram apresentados dois documentos, ambos elaborados pela empresa
STCP Engenharia de Projetos Ltda, por solicitação da Votorantim Cimentos; são eles:
•

•

Plano de ação para adequação da destinação final do resíduo Fly Ash gerado no
Centro de Distribuição da Votorantim, localizado em Vitória do Xingu – PA
(Documento 03VTC0718 R02) de julho de 2018.
Resumo Executivo do Plano de ação para adequação da destinação final do resíduo
Fly Ash gerado no Centro de Distribuição da Votorantim, localizado em Vitória do
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Xingu – PA (Documento 03VTC0718 R02 – Resumo Executivo) de agosto de
2018.
É importe informar os documentos apresentados não atendem ao solicitado pela
auditoria independente, uma vez que não são conclusivos com relação às medidas
necessárias para correção do passivo ambiental e/ou fornecimento de um laudo ou
parecer técnico acerca da adequabilidade da solução adotada e da estabilidade do aterro.
Do histórico (item 1) do documento 03VTC0718 R02, apresentado pela NE e
Votorantim, merecem ser destacados os seguintes aspectos:
•

•

•

•

•

Durante a operação do Centro de Distribuição (CD) a Votorantim recebeu uma
parcela do material avariado no processo de importação durante os anos de 2013 e
2014. Esse material foi armazenado em áreas externas, desprovidas de proteção
contra os agentes do clima, principalmente a chuva.
O estudo anterior, de março de 2017, a mesma STCP informou a quantidade de
material a ser destinada como 5.000 toneladas, a classificação do material (não
inerte - Classe II-A) e identificou quatro alternativas para a destinação final
ambientalmente correta desses resíduos, a saber: 1) Disposição em Aterro Classe IIA; 2) Coprocessamento (Blendagem) em Fornos de Cimento; 3) Reaproveitamento
e 4) Reciclagem. Foram sugeridos dois Aterros Classe II-A, os quais estão
localizados no município de Rosário e Imperatriz, ambos no Estado do Maranhão.
Foram enviados 232 toneladas em 2017 e 400 toneladas em 2018 para o aterro de
Rosário, mas esta atividade foi encerrada, conforme consta no relatório, “em
decorrência da falta de caminhões”. O restante do material foi destinado para o
aterro sanitário municipal de Vitória do Xingu, após a sua habilitação para “Aterro
Sanitário – Classe II (Tratamento e destinação de resíduos industriais, líquidos e
sólidos-operações de disposição final de resíduos sólidos)”.
Diferente do informado nas missões de monitoramento anteriores, conta no
relatório que a célula para recebimento do material no aterro sanitário foi construída
pela gestão municipal do aterro. Em outras oportunidades foi informado que a
célula havia sido construída pela Votorantim, após acordo com a municipalidade.
A STCP foi contratada novamente pela Votorantim com a finalidade de
diagnosticar a situação e apresentar propostas de ações com o objetivo de adequar a
disposição final dos resíduos sólidos denominados de Fly Ash gerados pelo CD da
Votorantim.

Do diagnóstico (item 5) do documento 03VTC0718 R02, apresentado pela NE e
Votorantim, merecem ser destacados os seguintes aspectos:
•

•

No aterro municipal de Vitória do Xingu foram identificadas desconformidades
como falta de recobrimento dos resíduos com solo, falta de sistema de
impermeabilização do subsolo em determinadas áreas do aterro, presença de
resíduos de eletrônicos e queima a céu aberto de resíduos. O uso principal do aterro
é a deposição final de resíduos sólidos, em sua maioria de origem urbana.
A célula de disposição de fly ash está localizada no interior do aterro sanitário
municipal e possui área de 2.500m2.
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•

•

O licenciamento ambiental da célula foi realizado mediante aprovação da própria
Prefeitura no estudo denominado de Relatório de Controle Ambiental (RCA),
elaborado pela empresa Samus Ambiental. É importante ressaltar que o estudo
supracitado sequer cita as dimensões da célula, como a altura, profundidade e
comprimento.
O diagnóstico destaca que, para atendimento das normas técnica pertinentes, os
sistemas de controle operacional e ambiental da célula compreendem a
impermeabilização da célula, sistema de drenagem e tratamento de águas, sistema
de drenagem de gases e controle dos resíduos depositados. Todos estes itens de
controle apresentaram desconformidade no caso específico da célula de deposição
de Fly Ash, pois a NE relatou problemas na integridade da manta
impermeabilizante e na contaminação dos resíduos com outros materiais e não
foram instalados os sistemas de drenagem e tratamento de águas e o sistema de
drenagem de gases.

No Plano de Ação (item 6) são apresentadas 2 alternativas, são elas:
•

•

Alternativa 1: Retirada da Massa de Resíduo da Célula – compreende a i)
escavação e carregamento de caminhões do resíduo e; ii) transporte e destinação
final em Aterro Classe II-A ou coprocessamento nas plantas industriais da
Votorantim mais próximas do Aterro Sanitário de Vitória do Xingu. O cronograma
desta alternativa foi estimado em 5 meses.
Alternativa 2: Manutenção da Massa de Resíduo – compreende a “elaboração e
execução pela gestão do Aterro Municipal de projetos de engenharia para
adequação da célula” considerando as seguintes premissas:
a) Escavação e reparo da manta impermeabilizante;
b) Sistema de drenagem de águas superficiais;
c) Sistema de coleta e escoamento dos líquidos percolados para o sistema de
tratamento em lagoa existente no Aterro de Vitória do Xingu, se viável, ou
para sistema de decantação próprio da célula;
d) Sistema de impermeabilização total da célula;
e) Sinalizar e bloquear o acesso à célula.
O cronograma desta alternativa foi estimado em 6 meses, sendo 2 para
elaboração do projeto e 4 para sua execução.

Apesar do relatório não afirmar de maneira textual, conclui-se que os resíduos gerados
no CD não foram destinados adequadamente. Para resolução deste problema foram
propostas duas alternativas, ambas tecnicamente corretas, e que caberia a Votorantim
definir a alternativa para iniciar a execução das ações propostas no documento. No
entanto, apesar do documento afirmar que cabe a Votorantim escolher a alternativa, não
fica claro porque a gestão do Aterro Municipal ficaria encarregada da elaboração e
execução do projeto de adequação da célula (ver página 9, item 6.2.1 Projetos de
Engenharia para Adequação da Célula – documento 03VTC0718 R02).
Na presente missão de monitoramento, foi possível verificar que a Votorantim optou
pela remoção total dos resíduos e destinação final no aterro de resíduos industriais
localizado no Estado do Maranhão, o mesmo que recebeu as remessas de resíduos
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enviadas diretamente na Central de Distribuição do Sítio Belo Monte. No local estão
sendo realizadas as seguintes atividades:
•
•
•
•

Remoção dos resíduos e solo misturado com resíduo que havia sido depositado na
célula.
Remoção da manta de impermeabilização da célula e destinação junto com os
resíduos.
Raspagem das laterais e fundo da célula após a remoção da manta.
Raspagem do solo superficial nas laterais da célula.

A Votorantim e a NE não forneceram informações detalhadas quanto a quantidade de
resíduos removidos, mas é possível estimar que cerca de 75% da área já estava limpa e
os resíduos já haviam sido removidos.
Sítio Pimental – CCBM (Fotos 67 a 96)
BF-MD-02 (Fotos 67 a 72)
Este bota-fora encontra-se numa das extremidades da obra, na margem direita do Rio
Xingu, junto pedreira. O local foi preenchido, principalmente, por solo de
decapeamento e rejeito de rocha da pedreira. A implantação do PRAD no local já tem
mais de dois anos e os resultados obtidos mostram-se satisfatórios; de maneira geral a
proteção superficial do solo é efetiva na plataforma e saias do aterro e o
desenvolvimento das mudas também é evidente. Apesar dos bons resultados obtidos,
claramente notam-se trechos em que as mudas já ultrapassaram a altura de uma pessoa,
trechos em que as mudas pouco cresceram e trechos onde houve replantio de mudas
perdidas neste último ano.
Acesso entre o BF-MD-02 e Pedreira (Fotos 73 a 74)
O acesso entre o BF-MD-02 e a Pedreira durante muito tempo foi um trecho de
preocupação, pois o talude de corte não apresenta uma geometria definida, existiam
feições de erosão, quedas de blocos de rocha e carreamento de solo e lama para o acesso
e áreas deprimidas ao redor. A situação atual é muito melhor, pois as obras de
estabilização, drenagem e proteção superficial realizadas surtiram os efeitos desejados e
pode-se considerar que a área foi estabilizada.
Canteiro industrial da Ilha Marciana (Fotos 75 a 82)
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 desativados,
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
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como 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 as 22º e 23º missões de monitoramento foi possível verificar que praticamente
toda a área recebeu tratamento previsto no PRAD, o que contemplou recobrimento com
solo, valetas de drenagem protegidas com rocha, plantio de mudas de espécies nativas e
semeadura. Partes dos plantios de mudas e semeadura foram realizadas após o término
do período de chuvas, o que obrigou a adoção de estratégias alternativas para
sobrevivência das mudas. O plantio das mudas foi realizado com hidrogel (produto que
retém a umidade do solo e disponibiliza para planta por um tempo mais longo) e durante
o período mais seco foi realizada a irrigação manual das mudas e das áreas de
semeadura.
Durante essa missão de monitoramento foi possível verificar que a proteção superficial
do solo ainda é irregular, pois existem trechos onde as gramíneas e leguminosas
desenvolveram muito bem e o solo está completamente protegido; e outros trechos onde
ainda existe solo exposto. Além disto, existem porções amplas do bota-fora
permanecem recobertas apenas com um arbusto espinhoso e de crescimento muito
agressivo; o CCBM declara não ser viável intervir nestas áreas, pois esta espécie tem
preferência por áreas degradadas, e próximo do Rio Xingu. O desenvolvimento das
mudas de espécies nativas, apesar das dificuldades da época do plantio, pode ser
considerado adequado, sendo difícil encontrar mudas mortas ou secas nas áreas de
plantio.
BF-IPJ (Fotos 83 a 84)
O bota-fora BF-IPJ foi uma das primeiras áreas utilizadas na deposição de materiais
excedentes a serem encerradas e receberem os cuidados referentes ao PRAD. No
entanto, o desenvolvimento da recuperação não tem sido adequado, especialmente em
razão da invasão de espécies de gramíneas muito agressivas (capim mombaça) e que,
atualmente, apresentam altura muito maior que as mudas remanescentes na área. O
CCBM e NE declaram realizar manutenções e replantios frequentemente na área, mas
aparentemente, estes cuidados não têm sido suficientes para inibir o crescimento das
gramíneas e propiciar o desenvolvimento das mudas.
Oficina Mecânica (Fotos 85 a 88)
A área da oficina mecânica recebeu os cuidados referentes ao PRAD no período de
plantio de 2017/2918, mas os plantios foram realizados numa época melhor que na Ilha
Marciana. Aparentemente, a diferença na época de plantio refletiu no desenvolvimento
da proteção superficial e no desenvolvimento das mudas, sendo que ambos são mais
evidentes no trecho da oficina mecânica.
Apesar da evolução do PRAD, alguns trechos da oficina mecânica não serão recobertos
por árvores em razão da existência de pisos concretados muito pesados que
permaneceram no local. Estes pisos apresentavam armadura muito reforçada e espessura
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elevada, o que impediu a sua efetiva remoção, apesar dos equipamentos pesados
(retroescavadeiras e rompedores) disponibilizados para esta atividade. É necessário
destacar também que alguns trechos das canaletas revestidas com rocha que drenam a
área apresentavam-se assoreadas; foi difícil identificar se o assoreamento é decorrente
da erosão da própria área da oficina ou de áreas de empréstimo localizada a montante,
mas é necessário estar atento para a possibilidade de obstrução dos caminhos da água,
de bueiros e o lançamento de sedimentos no reservatório.
Britador (Fotos 89 a 90)
A área onde anteriormente estava instalado o britador que atendeu ao Sítio Pimental
apresentava vários taludes de corte e plataformas desprotegidas e sujeitas à ação da
chuva e do escoamento superficial. Como parte da desativação do canteiro o CCBM
realizou o abatimento dos taludes de corte, melhorou a drenagem do escoamento
superficial e, no momento, está melhorando da proteção superficial. Foi possível
verificar, no campo, que os talude de corte já estão parcialmente recobertos com capim
e/ou biomantas e que as equipes de manutenção do CCBM estavam realizando o repasse
da semeadura nos trechos de solo exposto.
Alojamentos (Fotos 91 a 96)
A área dos alojamentos, escritórios, refeitórios e áreas de vivência, utilizados pelos
trabalhadores do Sítio Pimental foi preparada para receber o PRAD ao longo dos anos
de 2017 e 2018. Os cuidados adotados incluíram a remoção do revestimento de pedra
britada e rachão dos acessos internos, dos vários tipos de construções e dos pisos
concretados, espalhamento de uma camada de solo sobre quase todo o terreno e
implantação de canais revestidos com rocha para drenagem superficial. Durante o
período de outubro de 2018 e fevereiro de 2019 foi realizado o plantio de mudas de
espécies nativas e a semeadura de leguminosas.
Sítio Canais - CCBM (Fotos 97 e 122)
BF 5/6 (Fotos 91 a 93)
O bota-fora 5/6 foi visitado para verificar a evolução de uma das áreas do Sítio Canais
que recebeu o PRAD nos anos anteriores. A situação atual do local é muito desigual,
pois algumas atividades previstas no PRAD estão muito bem estabelecidas, mas outras
ainda parecem requerer mais atenção. No caso especificamente deste bota-fora parece
que o aterro se encontra estável, não são observadas feições de abatimento e ou de
erosão e a proteção superficial do solo está bem distribuída e desenvolvida; no entanto,
as mudas de árvores distribuídas pela área apresentam-se pouco desenvolvidas e, talvez,
muito dispersas.
O CCBM apresentou nessa missão uma nova metodologia de monitoramento de áreas
de PRAD, a qual considera uma quantidade de atributos muito maior e variada que a
metodologia adotada anteriormente. A implantação desta nova metodologia parece
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muito promissora, inclusive para apontar de maneira mais assertiva quais seriam as
necessidades de áreas semelhantes à BF-5/6 para o seu desenvolvimento mais rápido.
BF-11 (Fotos 94 a 102)
O bota-fora BF-11 apresenta, em sua maior parte, uma situação muito parecida com o
BF-5/6, ou seja, o aterro encontra-se estável, sem feições de erosões e a proteção
superficial está bem desenvolvida. No entanto, existe um trecho do bota-fora em que
houve retirada de blocos de rocha para obras remanescentes de estabilização dos taludes
de corte e dos acessos ao longo do Canal de Derivação. Neste último trecho, após a
remoção dos blocos de rocha, não foi realizada a reconformação do terreno e restou uma
paisagem estéril e irregular.
Oficina Mecânica de Pesados (Fotos 103 a 106)
A oficina mecânica de veículos pesados era uma grande estrutura composta por pátio
recoberto com rocha, galpão metálico, piso armado e concretado, rampa de lavagem e
lubrificação, borracharia, almoxarifado, canaletas perimétricas e sistema de separação
de água e óleo. A desativação da instalação envolveu a limpeza de todo o sistema de
drenagem e recolhimento de sedimentos provavelmente contaminados com óleo,
descontaminação das estruturas de alvenaria, desmontagem dos galpões, demolição das
alvenarias e pisos concretados, enterrio dos entulhos, recobrimento com solo
conformação da superfície do terreno para melhorar a drenagem e evitar erosão. Além
disto, foram recolhidas porções do solo que apresentavam evidências de mistura com
óleo, realizadas sondagens e amostragens de solo para verificação da eliminação de toda
a contaminação.
As áreas estão preparadas para o recebimento do plantio de mudas e semeadura. O
CCBM e a NE informaram que está será recuperada ainda no período de plantio de
2018/2019.
Alojamentos, escritórios e refeitórios (Fotos 107 a 122)
A área dos alojamentos, escritórios, refeitórios e áreas de vivência, utilizados pelos
trabalhadores do Sítio Canais foi preparada para receber o PRAD ao longo do ano de
2018, quando efetivamente foi possível desativar as instalações provisórias dos
alojamentos. A exemplo do realizado nos alojamentos do Sítio Pimental, os cuidados
adotados incluíram a remoção do revestimento de pedra britada e rachão dos acessos
internos, dos vários tipos de construções e dos pisos concretados, espalhamento de uma
camada de solo sobre quase todo o terreno e implantação de canais revestido com rocha
para drenagem superficial. Durante o período de outubro de 2018 e fevereiro de 2019
foi realizado o plantio de mudas de espécies nativas e a semeadura de leguminosas, o
qual deve ser completado ainda em 2019.
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4.2.1.2
Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP
Como anexo ao 24º RSAP, foi encaminhado para análise da consultoria independente o
Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora (RGM-C-PAC) emitido em dezembro de
2018. Apesar do nome mensal, o relatório consolida as informações relevantes das
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.

Nesse período não foi evidenciada a emissão de Relatórios de Inspeção de Campo (RICBIO), sendo que em 2018 foi emitido apenas 1. Desde o início da aplicação dessa
ferramenta, em 2014, já foram elaborados 281 relatórios pela supervisora, e todos se
encontram encerrados.
Entre outubro e dezembro de 2018, foram emitidos 75 (setenta e cinco) Registros de
Desvios (RDs) pela BIOCEV, sendo 53 NCs e 22 ROs. Ressalta-se que 7 deles são
referentes à fase de operação (Eletronorte), cujo desempenho foi abordado na Seção
4.2.3 desse relatório. Especificamente para fase de construção e montagem, foram
emitidos 40 RDs para o PCAI, sendo 33 para o CCBM, 6 para o COMGEV e 1 para
SPS Construtora. Para o PRAD, foram emitidos 28 registros nesse período, sendo 26
NCs e 2 ROs.
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
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
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•
•
•
•
•

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 desses indicadores para esse período são apresentados no Capítulo 9.0.
O RGM-C-PAC reportou ainda, em relação à gestão da conformidade, a realização das
reuniões ordinárias do PAC e das reuniões extraordinárias.
4.2.1.3
Controles Ambientais nas Obras do Entorno
No quarto trimestre de 2018 foram aplicadas 156 listas de verificação, que inclui temas
de Meio Ambiente. Consta que foram registrados 751 desvios (pouco mais de 14% de
redução). Na metodologia adotada pela NE, o agrupamento dos desvios ocorre
basicamente por origem/fonte da identificação, ou seja, “Documental OE” (com 609
desvios, cerca de 81,1%); “Treinamentos” (com 73 apontamentos, 9,7%); “Água para
consumo” (com 38 desvio, 5,1%) e “Resíduos” (com 31 registros, 4,1%). Com base
nessa subdivisão (agrupamento) de desvios não há como inferir qual o conjunto de
documentos do tema “Documental OE” merece maior atenção por parte da empresa
contratante (Norte Energia). Essa crítica tem sido apresentada há algum tempo, ainda
que a NE indique estar satisfeita com a forma de gestão.
Foi sugerido que a Norte Energia estude esse histórico de desvios e procure meios de
auxiliar as empresas na obtenção e manutenção dos documentos de comprovação e/ou
autorização de suas atividades.
Em termos de desempenho nas Listas de Verificação aplicadas pela NE, consta nos
documentos avaliados, gráfico com a indicação dos resultados mensais de 10 empresas
supervisionadas. No entanto, foi apresentada relação (Anexo 26 – “Relação de
contratos inspecionados no período”) com 53 contratos.
A Equipe de Gestão Ambiental das Obras do Entorno também apresentou o Anexo 27 –
“Controle do gerenciamento de resíduos das empresas contratadas – OE” que contém a
relação de contratos com a indicação da situação de autorização para destinação de
resíduos; a situação da entrega do relatório, se estava com atividade no mês avaliado e,
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dependendo do caso, a indicação de existência de Registro de Desvio sobre o relatório;
por fim, indica a existência/validade de cadastro gerador.
O Quadro 4.2.1.3.a abaixo apresenta os resultados alcançados nos últimos três
trimestres a título de comparação.
Quadro 4.2.1.3.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão – Obras do Entorno (Meio
Ambiente)
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas

Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Atendimento dos RDs
Empresas
supervisionadas por
meio de Listas de
verificação

2º Trimestre/2018
Abr a jun/2018

3º Trimestre/2018
Jul a set/2018

4º Trimestre/2018
Out a dez/2018

149

139

156

Variando de 43% a
100%
492
Não calculado

Variando de 0% a
100%
877
Não calculado

Variando entre 51% e
91%
751
Não calculado

11

12

10

Obras em Altamira e Vitória do Xingu (Fotos 123 a 132 do Registro Fotográfico do
Anexo 3)
Na 24ª missão de monitoramento foi verificado, de maneira geral, que as obras na
cidade de Altamira evoluíram positivamente e significativamente, inclusive com a
conclusão de muitas delas. Nesta missão de monitoramento foi realizada uma visita nas
obras do complexo de presídios de Vitória do Xingu, cujas obras de construção foram
recentemente retomadas. Destaca-se que:
•

•

•

•

As obras ao longo do acesso ao RUC Pedral foram encerradas, tendo sido concluída
a pavimentação, sinalização, drenagem e passeio. O desvio provisório pelo Bairro
Mexicano foi desativado e sinalização provisória removida.
No RUC Pedral as obras ainda se concentram no término dos equipamentos
públicos (escola e unidade básica de saúde), uma vez que os muros de arrimo no
fundo dos lotes estão praticamente concluídos.
As obras na Rodovia Ernesto Acioli foram encerradas ao longo de todo o trecho, ou
seja, da rotatória de intersecção da BR-230 (Rodovia Transamazônica) com a PA415 (rodovia para Vitória do Xingu) e a Rua Cel. José Porfírio. Os serviços
realizados incluíram o alargamento da plataforma da rodovia, pavimentação,
implantação de rotatórias, construção do sistema de drenagem definitiva, do meio
fio, calçamento e sinalização horizontal e vertical definitiva.
As obras nas Ruas Cel. José Porfírio, Abel Figueiredo e Osório Freitas foram
encerradas e compreenderam a complementação das redes de água tratada, águas
pluviais e coletora de esgotos, reconstrução da pavimentação asfáltica, reconstrução
dos canteiros centrais e adaptação/regularização das calçadas.
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•

•

A urbanização da lagoa do Jardim Independente II já havia sido concluída quando
da missão de monitoramento anterior. Neste último período foi concluído o trecho
da urbanização do canal de drenagem entre a lagoa e o rio Xingu.
O complexo de presídio de Vitória do Xingu é composto por 3 unidades prisionais
e uma estação de tratamento de esgotos. As obras que estavam paralisadas foram
recentemente retomadas, mas com uma nova construtora responsável pelas obras.
Durante a visita no local foi possível observar que a nova construtora ainda não está
completamente mobilizada e, naquele momento, as principais atividades
concentravam-se na pavimentação dos acessos internos, limpeza e remoção de
entulhos.

4.2.2
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
O PRAD é realizado, principalmente, pelo 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 nos 13º e 15º
Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes,
respectivamente, de janeiro de 2018 e 2019, atualizadas pelos 22º, 23º e 24º RSAPs,
pelas reuniões realizadas em 21/08/2018, 06/11/2018, 12 e 13/02/2019 no Sítio Belo
Monte e nas inspeções de campo realizadas nas 22º, 23º e 24º missões de
monitoramento. As informações sobre o planejamento do PRAD para o ano agrícola
2018/2019 foram retiradas do RGM-E do CCBM, de agosto de 2018, referentes ao
Plano Ambiental de Construção/Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(Anexo 6 do 23º RSAP).
A tabela a seguir apresenta os quantitativos de áreas previstas e recuperadas nos vários
anos de implantação do PRAD:
Tabela 4.2.2.a
Quantitativos de áreas previstas e recuperadas - PRAD
Quantitativo de Áreas Recuperadas
Quantitativo Previsto a Recuperar
(ha)
(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**
123,56**
2018/2019
251,28**
Total
1.5511,03**
1210,30**
(*) 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.
(**) Valor confirmado no 15º RC (relatório de consolidação do PRAD).
Ano Agrícola

A Tabela 4.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados, entre os anos de
2012 a 2018, conforme o tipo de método utilizado (modificado no RGM-E, março de
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2018). Os quantitativos realizados em 2018/2019 não são apresentados em razão de
ainda estarem em andamento. Com relação aos quantitativos deste quadro é necessário
esclarecer que:
•

Nos anos de 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 não houve sobreposição de áreas
recuperadas pelos métodos de hidrossemeadura, plantio com herbáceas e plantio de
arbóreas (quincôncio e nucleação). Em razão disto a área total recuperada é a
simples soma das quantidades de cada um dos métodos.

•

Nos anos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 houve sobreposição de áreas
recuperadas com os diferentes métodos. Em razão disto a área total recuperada
passou a ser calculada de maneira a descontar as sobreposições de métodos.

Tabela 4.2.2.b
Quantitativos efetivamente realizados – 2012 a 2018 (atualizado com informações
do 15º RC para os anos 2016/2017 e 2017/2018).
Ano
Agrícola

Hidrossemeadura
(ha)

Plantio com
herbáceas
(ha)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Totais

0,00
0,00
16,28
34,64
42,87
0,00
93,79

0,00
16,04
0,00
515,66
150,03
122,30
804,03

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Quincôncio
(ha)
0,62
96,78
0,00
40,36
27,40
95,36
260,52

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Nucleação (ha)

Área Total
Recuperada
(ha)

0,00
32,72
181,10
475,30
104,60
6,17
799,89

0,62
145,54
197,38
550,30
192,90
123,56
1.210,30

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.
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. Estes quantitativos foram revisados entre os meses de agosto de 2017
e janeiro de 2018 até alcançar a quantidade de 199,81, que constaram do 13º Relatório
de Consolidação ao IBAMA, conforme segue:
Tabela 4.2.2.c
Programação ano 2017/2018
Áreas a serem recuperadas (2017/2018)
Sítio Pimental (obras civis, canteiro industrial e alojamentos)
Canteiro Bela Vista (obras civis e canteiro industrial)
Rodoviária (Sítio Belo Monte)
Pátio de secagem de areia (Sítio Belo Monte)
Total

Quantidade (ha)
130,26
68,55
0,5
0,5
199,81
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No entanto, apesar dos esforços no prolongamento do período do plantio, a demora na
liberação das áreas da Ilha Marciana e dos Alojamentos, ambos no Sítio Pimental,
prejudicaram o atendimento da meta; efetivamente foram realizados 123,56ha.
Para o ano 2018/2019 foi prevista a recuperação das seguintes áreas nos Sítios Pimental,
Canais e Belo Monte, conforme segue:
Tabela 4.2.2.d
Programação ano 2018/2019
Áreas a serem recuperadas (2018/2019)
Sítio Pimental – Canteiro Pimental - ME
Sítio Pimental – Central de resíduo
Sítio Pimental – ETE
Sítio Pimental – Pátio de Sucatas
Sítio Canais – Pátio de Vigas
Sítio Canais – Alojamento N4 – N5
Sítio Canais – Alojamento B
Sítio Canais – Refeitório e Prefeitura
Sítio Canais – Alojamento e Escritório
Sítio Canais - ETA
Sítio Canais – Apoio km 0
Sítio Canais – Canteiro Pioneiro
Sítio Canais – Pátio de Peças
Sítio Canais – Posto de Combustível
Sítio Canais – Oficina
Sítio Canais – Central de Concreto
Sítio Canais – Portaria Principal
Sítio Canais – Subestação 34,5kV
Sítio Canais - Viveiro
Sítio Canais – Rodoviária
Sítio Canais – Usina de Triagem e Depósito de Resíduos Contaminados
Sítio Canais – Área de apoio do km 3,5 ME
Sítio Canais – Área de apoio do km 6,5 ME
Sítio Canais – Área de apoio do km 13 ME
Sítio Canais – Central de Concreto do Vertedouro
Sítio Canais – BF-11
Sítio Canais – BF-27
Sítio Belo Monte – Área de Empréstimo B3
Sítio Belo Monte – Paiol
Sítio Belo - Alojamento
Sítio Belo Monte – Área de Ensecadeira 1º Fase
Total
Fonte: 15º RC.

Quantidade (ha)
47,7807
0,5300
6,0340
2,6262
2,6818
21,7298
13,2800
9,3460
19,6328
1,2253
3,2514
7,9575
2,3096
1,0880
5,7351
4,1788
1,7779
0,6235
0,6670
1,3021
0,4316
1,9932
1,2568
12,476
0,678718
15,043469
3,524657
13,7656
1,3069
43,1143
3,8642
260,4872

Com relação às áreas programadas para o ano 2017/2018 e 2018/2019 foi possível
observar em campo:
•

Com relação à execução do planejado para o ano 2017/2018, restou uma
significativa defasagem entre a quantidade planejada revisada de 199,81 ha e a
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•

•

•

•

•

quantidade efetivamente realizada de 123,56há (informação do 15º RC), ou seja, no
ano agrícola de 2017/2018 foram realizados 62% do planejado.
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); Nas inspeções verificamos 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 foi efetivamente realizado. Por outro
lado, a desmontagem dos alojamentos, refeitórios e escritórios, que também
constavam da programação de implantação do PRAD, não foi realizado a tempo e
ficou para o período de 2018/2019.
O CCBM utilizou o condicionador de solo “Forth Gel Para Plantio” no plantio
tardio das mudas florestais e irrigou as áreas plantadas na Ilha Marciana. Estas
medidas resultaram no efeito desejado, sendo que a vegetação rasteira e as arbóreas
apresentam o desenvolvimento esperado.
A implantação do PRAD nas áreas do Sitio Bela Vista, foram efetivamente
realizadas conforme previsto inicialmente e mostraram boa evolução na presente
missão de monitoramento.
Após o efetivo término do período de chuvas de 2017/2018, o CCBM deslocou a
sua atenção para preparação das áreas destinadas ao PRAD no período de
2018/2019, como por exemplo, os alojamentos, refeitórios e escritórios dos Sítios
Pimental e Canais, além das áreas de empréstimos AE-3, AE-3A do Sítio Pimental
e AE-F1 do Sítio Belo Monte. Estas áreas foram inspecionadas nas 22º e 23º
missões de monitoramento e efetivamente estavam preparadas para a implantação
do PRAD no período de plantio de 2018/2019. Na 24º missão de monitoramento foi
possível observar que o CCBM atendeu a sua programação inicial nestas áreas para
o período de 2018/2019, sendo que na época da visita no local estava sendo
encerrado o plantio na área dos alojamentos, refeitórios e escritórios no Sítio
Canais. No entanto, a área de empréstimo AE-F1 não foi realizada, pois restavam
serviços de estabilização de taludes de corte para serem realizados.
As áreas do antigo canteiro industrial e do alojamento da Andritz, no Sítio
Pimental, deverão ser recuperadas pela NE, pois não fazem parte do escopo de
PRAD do CCBM. A programação inicial era de implantação do PRAD no período
de 2018/2019, mas isso não foi confirmado ainda.

No 15º RC foram apresentados resultados atualizados do monitoramento da recuperação
de áreas degradadas e do atendimento das metas do programa ambiental. As principais
informações apresentados foram as seguintes:
•

As taxas de sobrevivência apuradas nas campanhas de monitoramento foram as
seguintes:

43

Quadro 4.2.2.a
Taxa de Sobrevivência das Mudas
Ano de
monitoramento
2014
2015
2016
2017
2018

•

•

•

Campanha
1º campanha
1º campanha
2º campanha
1º campanha
2º campanha
1º campanha
2º campanha
1º campanha
2º campanha

Taxa de sobrevivência
das mudas (%)
67,50
85,43
77,52
74,46
75,73
74,90
63,40
84,30
87,42

O 15º RC ressalta que a meta de 80% de taxa mínima de sobrevivência de mudas
não foi atingida em todas as campanhas, mas que os sucessos obtidos nas
campanhas de 2018 devem-se à intensificação da manutenção, com maior atenção
nas áreas mais críticas indicadas pelo monitoramento.
O monitoramento constatou o uso das áreas recuperadas pela fauna, a qual foi
avistada principalmente nos refúgios de fauna implantados (resíduos de supressão
vegetal ou agrupamento de rochas). Também foi destacado do início da regeneração
natural por espécies de interesse.
O monitoramento também serviu de base para verificação do desenvolvimento das
espécies herbáceas e arbóreas. Esse critério também será utilizado para determinar
as áreas críticas e que necessitam da intensificação da manutenção e replantio.

A apuração dos indicadores do programa ao fim de 2018 mostrou que:
•

•

•
•

Indicador 1 – A quantidade de áreas recuperadas no ano agrícola atingiu apenas
62% do quantitativo planejado, o que não atende ao mínimo de 95% previsto no
programa.
Indicador 2 – A implantação de elementos de drenagem nas áreas de recomendação
contemplou 90% do quantitativo planejado, o que atende ao mínimo de 80%
previsto no programa.
Indicador 3 – A taxa de sobrevivência das mudas plantadas, conforme já
apresentado, atingiu 87%, o que também atende à meta de 80%.
Indicador 4 – O esforço pela fiscalização sobre as áreas interferidas atingiu 100%
do planejado, o que também atende à meta de 80%.

Em 24/12/2018 a NE apresentou ao IBAMA a correspondência CE 1105 – SSAI e a
nota técnica NE-PR-SSAI-NT-0318-0 em resposta ao Ofício 490/2018COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA e às recomendações do Relatório de Vistoria 11. O
referido documento apresenta ao IBAMA uma proposta para controle das plantas
invasoras (exóticas) com técnicas de controle da competição destas com plantas
componentes de grupos sucessionais ou ecológicos nativos da região amazônica. A
nova proposta de monitoramento contempla o levantamento de duas parcelas por
hectares e a verificação dos seguintes aspectos: identificação de espécies, taxa de
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sobrevivência, estado fitossanitário, altura, regeneração natural, uso pela fauna,
ocorrência de processos erosivos, cobertura de copa, cobertura de solo por espécies
invasoras, espessura de serapilheira, presença de epífitas, cipós ou palmeiras e
fenologia. Os resultados do monitoramento e a avaliação dos indicadores especificados
serão utilizados para apontarem a condição atual da área em recuperação, indicando se
já alcançou a condição desejável para a fase de estruturação da floresta, ou se ainda
necessita de avaliação. Esses resultados também serão utilizados para tomada de
decisões sobre as intervenções e manutenções necessárias para a condução da
recuperação. O mesmo documento apresenta ainda solicitação ao IBAMA para a
utilização de herbicidas como complemento das atividades já executadas para controle
das plantas invasoras.
O IBAMA, até o momento, não se manifestou quanto às propostas e solicitações da NE.
O Anexo 3 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 4.2.1.1, junto com as observações do PCAI.
4.2.3
Operação e Manutenção - Eletronorte
A NE, por meio da empresa BIOCEV, tem mantido a supervisão ambiental das
atividades de operação da Eletronorte na Casa de Força de Pimental e Belo Monte.
No período todas as recomendações emitidas pela Biocev à Eletronorte foram atendidas,
sendo que por ocasião da missão de monitoramento, não havia demandas ambientais
pendentes.
Durante a inspeção, a Eletronorte foi representada pela Gerente de Meio Ambiente
Corporativa, e pelos representantes das empresas subcontratas Scovan e Hidrosan.
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 gerados nas áreas operacionais, e pelo
atendimento a emergências ambientais. Já a empresa Hidrosan tem executada a gestão
da ETA e da ETE, que dispõe de dois profissionais exclusivos.
Os resíduos gerados na operação das duas casas de força e demais áreas operativas
passaram a ser destinados pela empresa GRI, que começou a operar a central de
resíduos já existente no sitio Belo Monte. Somente o resíduo perigoso líquido (óleo
inservível) vem sendo destinado pela Eletronorte para empresa Lwart Lubrificantes, que
é autorizada para dar destinação adequada a esse tipo de resíduo. Destaca-se que por
ocasião da inspeção, mais uma vez foram apresentadas pela Eletronorte/Scovam todas
as guias de destinação de resíduos (resíduos de banheiros ao CCBM, lâmpadas, resíduos
de óleo, e resíduos sólidos). O lodo da Estação de Tratamento de Água - ETA é
encaminhado para Estações de Tratamento de Efluentes - ETE.
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Na inspeção da Central de Resíduos da GRI (ver Registro Fotográfico no Anexo 4),
observou-se uma gestão adequada, com as baias de segregação bem definidas e em
tamanho adequado, com piso impermeável preservado. Contudo, observou-se que as
canaletas do sistema de separação água-óleo da baia onde se encontram os produtos
perigosos, necessitam de manutenção, limpeza e checagem de eficiência, uma vez que
havia evidências de obstrução de fluxo, e em caso de necessidade emergencial, o
sistema poderá não estar operacional. Destaca-se ainda, a existência de kits de
atendimento a emergências próximos às áreas de armazenamento de produtos perigosos.
Durante a inspeção foram apresentados os resultados dos monitoramentos da Estação de
Tratamento de Efluentes e das Caixas Separadoras Água-Óleo. A responsável pela
Scovan apresentou tanto cópias físicas como cópias digitais dos laudos de analises das
ETE’s, ETA’s e Caixas SAO.
Os resultados obtidos nos monitoramentos dos sistemas de tratamentos de efluentes e
caixas SAO de Pimental e Belo Monte no trimestre são apresentados Quadros 4.2.3.a e
4.2.3.b. Os parâmetros têm sido comparados com a resolução Conama 430/2011,
explicitados no Quadro 4.2.3.c. apresentado na sequência.
Quando comparados os resultados obtidos nos laudos de monitoramento com a
Resolução Conama temos os seguintes resultados.
Quadro 4.2.3.a
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte
Situação do efluente frente à
Data das Coletas
Sistema de tratamento
CONAMA 430/2011 e IFC
Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO 1-Pátio de Transformadores
Saída da Caixa Separadora ÁguaÓleo CSAO-2-Casa de Força
Saída da Caixa Separadora ÁguaÓleo CSAO-3-Subestação

Estação de Tratamento de EsgotosSaída

Todos os resultados atenderam a
Resolução 430/11 e IFC na amostra.
Exceção óleos e graxas em 15/12/18
que não atendem ao IFC.
Os resultados de 03/10/18 não
atenderam ao índice de pH na
Resolução 430/11 e IFC na amostra.
Demais meses atendem.
Todos os resultados atenderam a
Resolução 430/11 e IFC na amostra.
Exceção óleos e graxas em 15/12/18
que não atendem ao IFC.
Todos os resultados das amostras do
trimestre atendem a Resolução Conama
430/11. Em relação ao IFC, os
resultados de 16/10/18 para DBO,
DQO, Nitrogênio, Fósforo Total e
Coliformes Totais excederam o
estabelecido no IFC. Em outubro os
mesmos excederam, com exceção de
coliformes e em dezembro, todos os
parâmetros citados e ainda óleos e
graxas excederam o estabelecido no
IFC.

03/10/18
22/11/18
15/12/18
03/10/18
23/11/18
15/12/18
03/10/18
23/11/18
15/12/18

16/10/18
22/11/18
15/12/18
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Quadro 4.2.3.b
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes – Pimental
Situação do efluente frente à
Sistema de tratamento
Data da Coleta
Conama 430/2011e IFC
Saída da CSAO do Pátio de
Transformadores
Caixa
Separadora
CSAO-Subestação

Água-Óleo

Caixa
Separadora
CSAO-UGH’s

Água-Óleo

Estação de Tratamento de EsgotosSaída

Na amostra de 02/10/18¹ o parâmetro
óleos e graxas excederam o
estabelecido na Resolução Conama
430/11 e nos Guidelines do IFC.
Demais meses atenderam.
Todas as amostras atenderam a
Resolução 430/11 e Guidelines do IFC
no período
Na amostra de 02/10 o parâmetro óleos
e graxas excedeu o estabelecido na
Resolução Conama 430/11 e nos
Guidelines do IFC
Na amostra de 02/10/18² os parâmetros
Materiais Sedimentáveis e DBO
excederam o estabelecido na Resolução
Conama 430/11. Em 02/10/18 e em
23/11/18 os parâmetros Sólidos Totais
em Suspensão, DBO, DQO, Nitrogênio,
Fosforo e Coliformes excederam aos
Guidelines do IFC. Já em 15/12/18, os
Parâmetros DBO, DQO, Nitrogênio,
Óleos e Graxas e Coliformes
excederam ao IFC.

02/10/18
22/11/18
15/12/18
02/10/18
22/11/18
15/12/18
02/10/18
22/11/18
15/12/18

02/10/18
23/11/18
15/12/18

Quadro 4.2.3.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.

Observa-se no Quadros 4.2.3.b, que os parâmetros óleos e graxas, DBO e Materiais
Sedimentáveis excederam os valores máximos estabelecidos na Resolução Conama
430/11 em diferentes ocasiões. Da mesma forma se observa que os parâmetros Sólidos
Totais em Suspensão, DBO, DQO, Nitrogênio, Fosforo e Coliformes e Óleos e Graxas,
excederam o estabelecido no IFC.
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Para o parâmetro óleos e graxas que excedeu em 02/10/18 na CSAO do Pátio de
Transformadores da UHE Pimental, foi providenciada limpeza do reservatório de óleo e
da câmara de separação da caixa separadora água óleo dos transformadores.
Já os parâmetros Materiais Sedimentáveis e DBO, que excederam também em 02/10/18
na Estação de Tratamento da UHE Pimental, segundo informado pela Eletronorte,
tiveram as ultrapassagens neste mês relacionadas à sobrecarga do sistema de esgoto,
uma vez que trabalhadores da construtora SPS, responsável pelas obras da área de apoio
de funcionários e Brigada de Emergência, utilizaram os sanitários da UHE Pimental. O
problema será solucionado uma vez que esses funcionários passarão a utilizar sanitários
químicos.
Em relação a estes parâmetros que estão extrapolando os limites máximos permitidos
pela Resolução CONAMA 430/2011, a Eletronorte realizou uma avaliação da eficiência
do sistema de tratamento de esgoto sanitário em janeiro de 2019, incluindo a entrada e
saída da ETEs em operação nas Usinas de Pimental e Belo Monte. Após os estudos,
chegou-se às seguintes considerações:
•

O número de pessoas a serviço da ELETRONORTE que frequentaram as UHE's PI
e BM ficou acima do quantitativo projetado para operação da ETE - 50 e 80
pessoas, respectivamente. É importante salientar que a ETE do sistema 1, margem
esquerda, da UHE BM foi projetada para tratar o esgoto gerado por 80 pessoas e
a do sistema 2, margem direita, para 240 pessoas, porém está em operação
somente a do sistema 1;

•

O volume de esgoto tratado está sendo estimado através da metodologia FES Ferramenta de Estimativa de Valores para as Variáveis de Efluentes Sanitários,
desenvolvida pelo CEPEL/ELETROBRAS que considera o tipo de tratamento
implantado e o número de pessoas que frequentaram, a cada mês, as dependências
dos empreendimentos interligadas ao sistema de tratamento;

•

A redução de DBO no monitoramento das ETE’s em geral não atingiu o valor
percentual estabelecido (60%), mas os resultados do parâmetro referentes a saída
do tratamento ficaram abaixo do limite preconizado pela Resolução Conama n°
430/11 que legisla sobre o lançamento de efluentes industriais e sanitários no
corpo receptor, igual ou menor que 120 mg/L, com exceção do mês de outubro
para a ETE da UHE PI. As exceções foram os meses de maio e junho para a ETER
da UHE BM e julho concernente a UHE PI quando o percentual de redução do
parâmetro DBO ficou acima dos 60%;

•

Quanto ao valor da DBO inerente a saída da ETE da UHE PI, no mês de outubro,
que ficou acima dos 120mg/ permitido pela Resolução Conama n° 430/2011, o fato
ocorreu em função da retirada do lodo do tanque séptico, durante a limpeza
realizada em 11/09/2018, sem que fosse deixada uma carga de suporte no
percentual entre 10 a 15% com a finalidade de favorecer o processo de digestão e
sedimentação conforme projetado para o equipamento. Em novembro e dezembro
os valores ficaram abaixo do valor legislado;
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•

Em função dos parâmetros utilizados para projetar e construir as ETE's',
principalmente os relacionados aos valores de vazão e tempo de residência, se faz
necessária a instalação de equipamentos para medir vazão e horas trabalhadas
sincronizadas com válvulas de controle - abertura/fechamento, para que o sistema
de tratamento de esgoto seja otimizado e opere de acordo com a condição de
trabalho projetada. A instalação dos dispositivos deve contemplar os seguintes
pontos: saída da ETE, saída do Tanque de Equalização, saída do Tanque Séptico.

Os parâmetros que estão excedendo o estabelecido no IFC deverão ser alvo investigação
constante sempre que necessário, devendo ser feitos ajustes nos sistemas de tratamento,
a exemplo do que foi realizado em janeiro de 2019 para atender a Resolução Conama
430/11.
Durante a inspeção na Subestação de Pimental foi observado que a caixa de contenção
dos geradores de energia apresentava-se com acúmulo de água e material oleoso. No
momento da inspeção não se pode precisar a origem do óleo junto à água, sendo assim
recomendado uma investigação e reparos caso se constate vazamentos de óleo no
sistema.
Já na UHE Belo Monte, foram adquiridas duas carretas tanques, que servirão de apoio
aos trabalhos de manutenção. Essas carretas armazenarão volumes significativos de óleo
e deverão circular em diferentes áreas da usina. Assim sendo, todos os locais de trabalho
com essas carretas deverão estar suprimidos de kits de emergência ambiental,
preferencialmente estacionadas sobre pisos impermeáveis e ligados a caixas separadoras
água-óleo (SAO). Ainda os locais deverão estar munidos de extintores de incêndio e
outras medidas a serem avaliadas pela equipe de SST da NE.
Ressalta-se que a utilização dessas carretas, deve passar pelo processo de avaliação de
aspectos/impactos ambientais, e avaliação de riscos/perigos previstos no SGI da
operação.
Na mesma área de onde se encontram estacionadas as carretas (pátio externo da UHE
Belo Monte), foi verificado que o sistema de drenagem de água pluvial encontrava-se
obstruído, provocando alagamento pontual, o qual deve ser sanado.
Desvios Identificados no Período Anterior
Durante a inspeção anterior na unidade de Pimental, foi observado que a área de
armazenamento provisória de resíduos perigosos compartilha o mesmo espaço e acesso
do almoxarifado de produtos de limpeza e de produtos de atendimento a emergências
ambientais. Neste período foi providenciada a organização da área e a retirada dos
produtos perigosos que estavam ali armazenados. Com o novo fluxo de envio de
resíduos para a GRI, não está previsto acúmulo de material perigoso no local. Contudo,
a área definitiva para estes resíduos ainda não foi construída. A solução, por ora,
mostra-se paliativa; porém, os riscos foram minimizados. A área deverá ser alvo de
monitoramento constante até a providência do local definitivo.
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Já na área de armazenamento de resíduos perigosos da Unidade Belo Monte, foi
verificado que os tambores estavam posicionados sobre a canaleta de contenção de
vazamentos, dificultando o acesso e a limpeza da mesma em eventuais casos de
vazamentos. Foi providenciada a retirada de grande parte dos tambores e liberação da
canaleta. Nesta mesma área havia sido observada a ausência de extintor de incêndio. O
mesmo foi providenciado, conforme evidenciado nesta missão de monitoramento.
Na inspeção, foram verificados novamente os procedimentos de atendimento a
emergências ambientais na Casa de Força. No período, foi definido que o atendimento a
emergências dar-se-á de forma conjunta com a NE, a qual poderá fornecer 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.
Foi evidenciada a reposição de todo o material de atendimento a emergências
ambientais necessários aos kits de emergências, bem como a compra e disposição de
material adicional para reposições futuras.
Em relação às áreas de gestão da Eletronorte, onde existem atividades sobrepostas pelo
consórcio construtor CCBM, foram providenciadas as ações de organização, limpeza e
desativação (quando pertinente).
Destaca-se, no sítio de Belo Monte, a implantação do painel com a gestão à vista, onde,
por meio de um mapa de áreas, podem ser observadas as empresas e funcionários
responsáveis pela organização e limpeza de cada área, dando maior transparência ao
processo e às rotinas de trabalho.
4.2.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
O 24º 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 4.3.5 deste Relatório.
4.3
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)
Para consolidação da análise do desempenho de SST da Construção e Montagem foram
analisados principalmente os resultados reportados pala NE no 24º RSAP. Nos Anexos
5 e 6 são apresentados os Registros Fotográficos de SST das OP e OE, respectivamente,
referentes às inspeções de campo realizadas no período de 11 a 15 de fevereiro de 2019.
No Anexo 7 apresenta-se o Registro Fotográfico de SST da Operação e Manutenção.
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4.3.1
Obra Principal – Civil (CCBM)
O Quadro 4.3.1.a apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
Quadro 4.3.1.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão - CCBM
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs

Atendimento dos RDs
Quantidade de RNCs

2º Trimestre/2018
Abr a jun/2018

3º Trimestre/2018
Jul a set/2018

4º Trimestre/2018
Out a dez/2018

93

85

171

234
Abril: 81%
Maio: 100%
Junho: 87%

25, todos atendidos

Atendimento dos RNCs

100%

Indicador descontinuado
283
Julho: 75%
Agosto: 93%
Setembro: 95%
26, sendo 1 não
atendido
96%

466
Outubro: 96%
Novembro: 78%
Dezembro: 55%

6, sendo 1 não atendido
83%

De acordo com o RGT, os temas que geraram desvios críticos foram Condições e Meio
Ambiente de Trabalho (41%); Organização e Limpeza (30%); e, Proteção Coletiva
(29%). A avaliação apresentada pelo CCBM de suas próprias ocorrências não permite
conflitar os resultados de modo a potencializar as conclusões ou validar o resultado da
supervisão, pois sua identificação resulta em “área” onde ocorreu o evento; “atividade”
que estava em execução; “potencial de gravidade” do evento; e, “causas do acidente”,
porém relacionada com “ato inseguro” ou “condição ambiente de insegurança”. Essa
discussão já ocorreu em relatórios passados quando se recomendou o alinhamento entre
as diversas fontes de verificação de desempenho, ou seja, desvios, acidentes, nãoconformidades, entre outras.
O desempenho registrado para o CCBM, diferente de outros períodos, apresentou
sucessivo decréscimo de desempenho na resolução de RDs. De acordo com a NE,
“foram emitidos Comunicados Internos (CI’s) para os setores responsáveis pelas
executoras da OP que possuíam registros de desvios ou não conformidades pendentes
informando que o não atendimento destas pendências acarretaria em sanções previstas
contratualmente”.
Gestão interna da executora
O CCBM manteve no período as atividades de promoção e de preservação da saúde dos
funcionários por meio de seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), em consonância com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), priorizando as ações coletivas e buscando a promoção da saúde e prevenção de
doenças.
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No que concerne às ações de Segurança do Trabalho, o CCBM mantém implantados os
procedimentos para gestão dos principais processos ativos, além de mecanismos de
monitoramento e medição de desempenho. Os resultados de todas as ferramentas são
cruzados e avaliados criticamente com o objetivo de direcionar as ações corretivas para
melhoria de desempenho. As saídas dessas ferramentas foram alinhadas por tema
vinculado às causas dos desvios e acidentes.
Em geral, o Consórcio Construtor demonstra bom nível de desempenho, principalmente
se comparado com outras obras desse mesmo porte, além da sedimentação do
conhecimento relacionado com a prevenção de acidentes entre os funcionários,
principalmente com base nas práticas seguras observadas em campo. As atividades
observadas durante a inspeção de campo comprovam as principais questões de
segurança relacionadas com suas atividades, inclusive essas atividades são amparadas
por análise preliminar de risco que indicam os cuidados necessários.
Considerando a evolução dos controles das atividades foi verificado que seria pouco
provável que uma das Análises Preliminares de Risco - APR, em específico de
montagem de andaime, data de 22/09/2014, não tenha passado por revisão desde essa
data. Portanto, foi sugerido que esse fato fosse verificado junto à gestão do CCBM, já
que no momento da identificação não havia ninguém do CCBM acompanhando a
inspeção, pois o grupo estava percorrendo as áreas em operação, sob a gestão da
Eletronorte.
O CCBM adota diferentes técnicas de monitoramento e de avaliação para acompanhar a
evolução das atividades e, também, renovar controles que, por ventura, tenham sido
superados.
Em relação às ações previstas no Projeto de Segurança e Alerta, o CCBM incrementou
os controles em decorrência do acidente fatal envolvendo o funcionário de uma empresa
terceirizada no começo de 2018, como relatado anteriormente. A gestão de frota por
meio do rastreamento pelo Carsystem foi estendida para os terceiros.
Cabe destacar os reparos realizados nas falhas no pavimento da BR-230 Transamazônica registrados na missão de novembro/2018 pelo DNIT, o que certamente
aumenta o nível de segurança nos deslocamentos diários dos funcionários e prestadores
de serviço.
Para acompanhamento dos acidentes de trajeto, a NE estabeleceu e mantém indicador
relacionado com a frequência de ocorrência de acidentes por grupo de funcionários.
O consórcio ainda mantém equipes de atendimento a emergência com abrangência em
todos os locais onde atua, bem como confere apoio à NE e Eletronorte, que ainda não
mobilizaram todos os recursos necessários para a fase de operação.
Por fim, sobre Treinamentos de SST aplicados pelo CCBM, nenhuma alteração
significativa foi identificada nesse período, mantendo-se uma quantidade proporcional
das horas-homem de exposição ao risco considerável.
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Resumo Estatístico Mensal – REM
O Relatório Gerencial Trimestral (RGT) apresentou os resultados do desempenho com
base nos indicadores determinados para acompanhamento das contratadas da Obra
Principal, os quais foram reunidos na Tabela 4.3.1.a.
Os resultados mostraram-se bastante adequados, ainda mais considerando que não
houve eventos classificados com potencial de gravidade 3 ou 4.
Tabela 4.3.1.a
Indicadores de desempenho - CCBM
Taxa
TFCA
TG
TFSA
ITSST
IARL
IDV
IAT
IAS

Abr
0
0
2,3
4,0%
100%
0
0
0%

Mai
2,3
23
2,3
4,0%
100%
0
0
100%

Jun
4,7
217
0
4,0%
100%
0
0
33%

Jul
4
140
2
5,3%
99%
0
0
50%

2018
Ago
0
0
3
3,6%
99%
0
0
100%

Set
0
0
0
3,4%
99%
0
0
50%

Out
0
0
3
4,9
99%
0,48
0
50%

Nov
0
0
10
4,7
99%
0
0
0%

Dez
0
0
2
4,7
99%
0
0
100%

Legenda:
- TFCA – Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (limite admissível = 5,0);
- TG – Taxa de Gravidade (limite admissível = 100,0);
- TFSA – Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (limite admissível = 12,0);
- ITSST – índice de Treinamento de SST (meta ≥ 0,5%);
- IDV – Índice de Doenças Vetoriais (sem limite);
- IAT – Índice de Acidente de Trajeto (limite admissível = 1,0);
- IAS – Índice de Atendimento dos Simulados planejados (meta = 100%);
- NI – Não Informado.

4.3.2
Obra Principal – Montagem
O Quadro 4.3.2.a apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
Quadro 4.3.2.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão – COMGEV
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Atendimento dos RDs
Quantidade de RNCs
Atendimento dos RNCs

2º Trimestre/2018
Abr a jun/2018

3º Trimestre/2018
Jul a set/2018

4º Trimestre/2018
Out a dez/2018

77

107

285

519
Abril: 38%
Maio: 35%
Junho: 31%
Não houve registro
-

Indicador descontinuado
570
916
Julho: 26%
Outubro: 70%
Agosto: 22%
Novembro: 52%
Setembro: 57%
Dezembro: 64%
4, todas pendentes
5, sendo 2 não atendidos
0%
60%
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A quantidade de LVs aplicadas no período aumentou cerca de 166%, consecutivamente,
era esperado um aumento de desvios, o que ocorreu de fato. O aumento de desvios
registrados, no entanto, não aumentou na mesma proporção (61% contra 166% de
aumento da quantidade de LVs).
Outro fato relevante foi que o aumento foi sequencialmente maior a cada mês, enquanto
que a quantidade de Registros de Desvios decresceu, também sequencialmente, a cada
mês. Esta análise demonstra uma melhoria de desempenho, pois passou de uma média
de 4,43 desvios por LV em outubro para 2,39 em dezembro/2019.
Em termos de resolução das pendências, houve registro de um resultado
significativamente mais baixo em novembro (52%), porém registrou-se pequena
melhora no mês seguinte, ainda que esteja aquém do esperado (64%).
De fato, durante a reunião realizada na missão de monitoramento, o COMGEV
demonstrou controle por meio de sistema informatizado das pendências identificadas,
não somente pela Norte Energia (supervisão), mas também aquelas identificadas pelas
próprias equipes de Segurança e Saúde. Nessa oportunidade foi sugerido que os
diversos controles sejam unificados (RDs, desvios internos e Acidentes) por considerar
que decorreram de falhas dos controles que deveriam ter sido determinados a partir dos
perigos que obrigatoriamente estariam identificados. Com isso, será possível a avaliação
de suficiência de (i) identificação de perigos e avaliação de riscos; (ii) determinação de
controles efetivos; (iii) divulgação e treinamento dos funcionários; (iv) efetividade dos
controles implantados; e, (v) mecanismos suficientes para monitoramento e
identificação de oportunidade de melhoria e medição de desempenho.
Os temas Organização e Limpeza (31%), Andaime Campo (21%), Condições e Meio
Ambiente de Trabalho (21%) respondem por mais de 73% de todos os registros. O tema
“Eletricidade Campo” não apareceu neste trimestre, porém surgiram como temas mais
recorrentes “PPRA” (19%) e “Acidentes” (8%). A variedade de temas, no entanto,
reduziu de 8 no trimestre passado para 5 neste 4º período de 2018.
A Norte Energia apresenta em seu RGT uma análise considerando “Área” onde ocorreu
o desvio/acidente; a “Atividade” que estava sendo desenvolvida; as “Causas de
acidentes” registrados; e, os “Desvios” com maior frequência de registros pela
supervisão. Essas informações, segundo o empreendedor, são utilizadas para
redirecionar os esforços das equipes de supervisão que passam a dedicar maior atenção
para essas áreas e temas.
Como oportunidade de melhoria, a Norte Energia tem condições de estabelecer um
plano de ação estruturado de forma a ter maior assertividade na redução do risco, bem
como tecer análise crítica sobre a efetividade das ações.
A ferramenta recomendada para esse tratamento é o registro de não-conformidades, que
permite o registro do “fato a ser tratado”, busca identificar as “possíveis causas
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básicas”; estabelecer um “plano de ação estruturado” para eliminar ou mitigar essas
causas; e, por fim, permite avaliar a efetividade das ações realizadas. Como descrito
anteriormente, a expectativa é que o sistema de gestão em desenvolvimento com apoio
da Consultoria Contratada auxilie o empreendedor nessa sugestão recursiva.
No que se refere aos registros de não-conformidades, houve uma redução da quantidade
não atendida no período.
Gestão Interna da Executora
De acordo com os resultados apresentados pelo COMGEV, os exames médicos têm sido
realizados e, a partir da quantidade de admissionais, a curva de aumento de efetivo está
se aproximando do pico do histograma.
A Equipe de Saúde aplicou treinamentos envolvendo funcionários próprios e
terceirizados.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), requerida pela NR-05, manteve
sua rotina de reuniões no período, conforme cronograma proposto.
O COMGEV determinou metodologia de gestão das empresas contratadas, exigindo que
apresentem os planos e programas legais e atendam diversos requisitos legais, além de
estarem submetidas ao mesmo rito de monitoramento interno por meio dos profissionais
de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
Em campo, a gestão de segurança das atividades executadas por essas empresas está
amparada nas Análises Preliminares de Risco (APR). Em adição, as inspeções
realizadas pelas Equipes de Segurança podem resultar no registro de anomalias, caso
sejam identificadas. Neste cenário foi sugerido que as verificações de campo se
pautassem nos controles estabelecidos nas APRs, validando, indicando necessidade de
revisão ou falha na implantação dos mesmos.
Numa das instalações provisórias da área de montagem verificou-se que os funcionários
que manipulavam produtos químicos possuíam o conhecimento dos cuidados previstos
nas FISPQs e utilizavam as técnicas adequadas de manipulação e aplicação, porém não
havia lava-olhos disponível no local. Essa ausência acarreta risco adicional inaceitável
ao funcionário em caso de acidentes.
Juntamente com a Norte Energia e com o CCBM, são realizadas inspeções gerenciais
com o objetivo de garantir melhor organização das áreas de trabalho. De fato, a área de
montagem encontrava-se bastante organizada. Com exceção de uma plataforma de
trabalho que foi deixada pela Equipe do turno da noite atravessando o caminho de
funcionários que movimentavam manualmente materiais. A situação irregular teve o
reconhecimento dos integrantes da auditoria e logo solicitaram a correção, porém não
em tempo de ser registrada.
Embora existam inspeções gerenciais realizadas com a participação de todas as
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empresas da OP e também da NE, além de grupo via whatsapp para troca de
informações, foi registrada enorme quantidade de materiais na Galeria Superior
Mecânica na UHE Belo Monte, que ainda devem ser removidos, em áreas liberadas para
a operação já há bastante tempo, ou seja, desde a UGH01 até a UGH12. Ainda que a
Eletronorte não exerça totalmente seu papel de responsável pela área, o COMGEV
possui a responsabilidade de efetuar a retirada dos mesmos. Caso a justificativa seja que
os materiais pertencem ao desmobilizado CMBM, a Norte Energia deverá adotar as
ações cabíveis para regularizar o local.
Outro fato notório foi a ausência de banheiros na Galera Superior Mecânica (entre a
UGH 12 e 13), levando os funcionários a utilizarem os dutos de ventilação como
mictório, além de proporcionar um odor desagradável no entorno.
Resumo Estatístico Mensal – REM
Nesse trimestre (outubro a dezembro/2018) ocorreram 21 acidentes, sendo 17 sem
afastamento e 4 com afastamento, resultando num total de 13 dias computados. A
quantidade de acidentes aumentou 75% em relação ao trimestre anterior, além de ser
considerado o pior desempenho desde sua mobilização no início de 2018. O único ponto
positivo é que os eventos se mostram menos graves (apenas 13 dias acumulados de
afastamento), o que permite inferir sobre a pequena severidade. No entanto, o
importante é considerar o potencial de gravidade, ou seja, o quão danoso o acidente
poderia ter sido; no caso 86% foi enquadrado com categoria 2 (a máxima é 4).
Independentemente dos fatores atenuantes, o desempenho em termos de ocorrência de
acidentes precisa melhorar. Não há justificativas indicadas para esse repentino aumento,
mas apenas a indicação de esforços e ações de melhoria na gestão; o que se mostraram
sem efeito. De fato, a NE instituiu reuniões semanais de alinhamento entre as empresas
no tocante à SST, bem como visitas de inspeção gerencial a cada quinzena. Ainda não é
possível atestar a efetividade das ações, inclusive diante do pior resultado (quantidade
de eventos).
De acordo com as informações no último RSAP, as ações de correção da gestão
surtiram efeito, porém durante a missão de monitoramento anterior (novembro/2018), já
havia indicativos de que a situação não estava confortável.
A Tabela 4.3.2.a apresenta os indicadores de monitoramento requeridos pela Norte
Energia, com seus limites ou metas, além do destaque para aqueles que ficaram aquém
do esperado (acima do limite ou abaixo da meta).
Tabela 4.3.2.a
Indicadores de desempenho - COMGEV
Taxa
TFCA
TG
TFSA
ITSST

Abr
0
0
7,1
5,3%

Mai
0
0
15,8
3,3%

Jun
8,8
128
14,6
1,5%

Jul
9
140
2
1,2%

2018
Ago
3
132
4
0,5%

Set
0
0
0
1,0%

Out
4
7
16
0,5%

Nov
4
17
6
2,4%

Dez
0
0
10
2,4%
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Tabela 4.3.2.a
Indicadores de desempenho - COMGEV
Taxa
IARL
IDV
IAT
IAS

Abr
NM
0
0
0%

Mai
NM
0
0
100%

Jun
NM
0
0
0%

Jul
NM
0
0
0%

2018
Ago
NM
0
0
0%

Set
NM
0
0
0%

Out
NM
0
0
0%

Nov
NM
0
0,5
0%

Dez
NM
0
0
0%

Legenda:
- TFCA – Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (limite admissível = 5,0);
- TG – Taxa de Gravidade (limite admissível = 100,0);
- TFSA – Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (limite admissível = 12,0);
- ITSST – índice de Treinamento de SST (meta ≥ 0,5%);
- IARL – Índice de Atendimento de Requisitos Legais;
- IDV – Índice de Doenças Vetoriais (sem limite);
- IAT – Índice de Acidente de Trajeto (limite admissível = 1,0);
- IAS – Índice de Atendimento dos Simulados planejados (meta = 100%);
- NM – Não monitorado.

Observa-se que o COMGEV não tem medição de desempenho de forma proativa, não
foram apresentados dados que demonstrem controle baseado em indicadores de gestão.
No que concerne à simulação de atendimento de situações emergenciais, o COMGEV
não realiza qualquer treinamento desde maio/2018.
4.3.3
Obras do Entorno - OEs
Resultado da Supervisão de SST
No período, foi mantida a supervisão por meio da aplicação de 67 Listas de Verificação,
31% superior àquele registrado no trimestre anterior. Os resultados mensais de
desempenho dos principais contratos acompanhados pela NE variaram entre 76 e 100%.
O resultado mínimo foi maior do que aquele do período anterior, no entanto, como não
são apresentados os resultados de todos os contratos inspecionados no período (64), não
há como avaliar se o desempenho foi melhor do que aqueles registrados no trimestre
anterior.
No período foram registrados 1423 desvios, valor 18% maior em relação ao trimestre
anterior, correspondendo à saúde, segurança, condições de trabalho e ambiente de
trabalho, e recursos humanos.
A forma como os valores são apresentados não permite comparação adequada entre
períodos, uma vez que os valores não são relativizados. Assim, a constatação de que
aumentou ou diminuiu determinada quantidade não mantém relação com qualquer
conclusão sobre melhora ou piora de desempenho. Nesse contexto, é importante que a
NE determine indicadores que a auxilie na avaliação e permita gerir os contratos de
forma mais gerencial e menos operacional-reativa.
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Resultado das inspeções de SST
Nesta oportunidade duas obras foram visitadas, a construção do Sistema Penitenciário,
agora sob a responsabilidade da Zavataro; e, a construção do Fórum de Altamira, sob
gestão da Iluminare.
Na aplicação de asfalto pela Best, subcontratada da Zavataro, foram identificados
alguns desvios que devem ser tratados, tais como a incorreta utilização dos EPIs (alguns
funcionários não faziam uso dos mesmos ou então eram inadequados para a atividade).
Outra situação se relaciona com a existência de diversos obstáculos que prejudicam a
circulação de pessoas entre as áreas, existindo desde aberturas no piso, até materiais e
outras interferências. Na Central de Armação foi identificado equipamento recém-ligado
que não possuía proteção das partes móveis.
No caso das obras do Fórum, a técnica construtiva laje-piso proporcionou um risco
bastante grande relacionado com queda em diferença de nível pela existência de
escavações e corredores estreitos entre as mesmas. Ali funcionários circulavam,
inclusive com carrinho de mão. No momento não havia proteções contra queda, não que
esta fosse a única solução plausível. Em um dos locais não havia acesso adequado para
o carrinho de mão, no entanto, quando alertados, o encarregado e o Técnico de
Segurança da empresa iniciaram a imediata correção. No fundo de algumas valas
existiam vergalhões, cuja proteção com caps de plástico, oferecia risco adicional na
ocorrência de uma eventual queda.
Resumo Estatístico Mensal – REM
No período não foram registrados acidentes.
4.3.4
Operação e Manutenção - Eletronorte
O Quadro 4.3.4 apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
Quadro 4.3.4.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão - Eletronorte
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Atendimento dos RDs
Quantidade de RNCs
Atendimento dos RNCs

2º Trimestre/2018
Abr a jun/2018

3º Trimestre/2018
Jul a set/2018

4º Trimestre/2018
Out a dez/2018

25

15

37

65
Abril: 39%
Maio: 45%
Junho: 27%
51, sendo 15 não
atendidos
71%

Indicador descontinuado
129
Julho: 55%
Agosto: 59%
Setembro: 48%
51, sendo 11 não
atendidos
78%

261
Outubro: 41%
Novembro: 48%
Dezembro: 8%
11, sendo 10 não
atendidos
9%
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A quantidade de LVs aplicadas aumentou 146% em relação ao trimestre anterior,
enquanto que a quantidade de desvios aumentou pouco mais 100%. Já o percentual de
atendimento dos desvios que se encontrava estabelecido na faixa entre 40% e 60%
desde o final do primeiro trimestre de 2018, chegou a apenas 8% em dezembro/2018, o
pior resultado já registrado.
Embora os desvios estejam sendo registrados ainda existem dúvidas e impasses sobre as
responsabilidades contratuais entre as empresas, além de outros fatores que não
permitem à Eletronorte elevar o patamar de desempenho. Esse aspecto é merecedor de
uma ou mais rodadas de discussão para reavaliar a estratégia adotada até o momento,
pois é suposto que adotando a mesma metodologia, é muito provável que os resultados
sejam semelhantes aos registrados até o momento. Está claro que as discussões quase se
esgotaram em nível gerencial e operacional, devendo esta alcançar patamares mais
elevados na estrutura da Norte Energia e da Eletronorte.
Os temas que geraram desvios foram bastante variados, existindo prevalência entre:
Vasos de Pressão (59%); Bloqueio, Etiquetagem e Teste (15%); Eletricidade Campo
(16%); e, Prevenção e Combate a Incêndio (10%). Destes temas, os dois últimos
também figuraram dentre os mais frequentes, evidenciando que as tratativas não focam
nas causas básicas de modo a evitar recorrências. Novamente, recomenda-se o uso da
metodologia de registro e tratamento de não conformidades ou ferramenta similar,
visando identificar as reais causas a serem tratadas para evitar recorrências.
Em relação aos vasos de pressão, houve uma verificação mais intensiva para permitir
que todas as falhas registradas sejam tratadas concomitantemente ao atendimento à NR13 e recomendação correspondente à elaboração e atualização dos prontuários de vaso
de pressão. Notadamente, este tema já é de conhecimento de ambas as empresas há
algum tempo. No entanto, a velocidade com que as pendências são tratadas não é
compatível com a exigência legal e até de mercado.
Como existem diversos equipamentos associados com a geração de energia nas usinas,
foi recomendado na missão passada (novembro/2018) que a Norte Energia capacitasse
profissionais de sua Equipe de SST para avaliar o nível de aderência do
empreendimento com a Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12). De fato, os
trabalhadores tomaram conhecimento do tema por meio de treinamento, porém a
estruturação do diagnóstico, análise/apreciação do risco de acordo com a NBR,
determinação e implantação das ações, eventualmente, corretivas, não foram
determinadas. Para este preparo também foi sugerido que a NE faça uso da metodologia
de não-conformidade por apresentar um fluxo de tratamento totalmente alinhado com a
necessidade aqui apresentada, inclusive permite a avaliação de efetividade.
As análises de riscos das máquinas devem ser realizadas conforme disposto na NBR
12100:2013 Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Apreciação e
redução de riscos. Esta norma auxilia no direcionamento da execução da análise de
risco, observando a origem do perigo e seus possíveis danos quando o acidente
acontece.
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Gestão Interna da Executora
Em relação ao desempenho em Saúde Ocupacional, a gestão da Eletronorte se mostra
bastante efetiva a partir do ponto em que mantém o controle informatizado de diversas
demandas, tais como identificação de riscos por função (ou GHE), determinação dos
exames médicos correspondentes, controle e convocação para renovação dos Atestados
de Saúde Ocupacional (ASO), controle da jornada de trabalho, afastamento, entre
outros.
A EN treinou e orientou em média pouco mais de 170 pessoas a cada mês do trimestre
avaliado. Foram temas de espaço confinado, trabalho em altura, EPI, arrumação e
limpeza, entre outros.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), empossada em outubro/2018,
tem realizado suas reuniões mensais, porém o relatório gerencial trimestral apresenta
poucas informações para verificar a abrangência de atuação da comissão e o quanto ela
contribui para a gestão de SST.
Tomando como base as diversas observações apontadas durante a visita às instalações
em operação da Casa de Força, em específico a Galeria Superior Mecânica, está
evidente que a CIPA, e principalmente a Equipe de SST, podem contribuir muito mais
com a identificação, registro e apontamento das situações que facilmente foram
identificadas. Materiais deixados pelo Consórcio Construtor e Montadora; Sistema de
Hidrante inoperante e até faltando partes que, segundo informações, é possível que
tenha sido por furto, considerando que naquela local não há vigilância e diversos
funcionários de outras empresas passam por ali; não estava instalada barreira que
impeça a entrada de pessoas não autorizadas na área em operação, como existe na
Galeria Elétrica; uma das entradas do corredor de ventilação estava sendo utilizada
como mictório por funcionários devido ao odor que apresentava, já que existe restrição
de disponibilidade de banheiros na elevação; entre outras observações.
Outro fato novamente registrado foi a pouca iluminação em determinados locais,
dificultando a circulação de funcionários. A responsabilidade por esse tipo de
manutenção (ou garantia) ainda não foi exercida pelas empresas envolvidas.
Para influenciar que as empresas, NE e EN, passem a registrar e tratar esse tipo de
pendência, foi recomendado que a sistemática de inspeções gerenciais instituídas e
realizadas na construção e montagem, também seja aplicada nas áreas liberadas para a
operação e manutenção.
Outro fato que surgiu durante as conversas realizadas na inspeção de campo na UHE
Pimental foi a necessidade de a Eletronorte ser comunicada previamente sobre qualquer
trabalho que seja programado pelo Consórcio Construtor, pela Montadora ou qualquer
outra empresa por solicitação da Norte Energia. Esse fato é importante para que a
atividade possa ser devidamente planejada e acompanhada pela equipe de operação das
usinas.
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Nesta visita identificou-se uma situação similar (em conceito) à outra registrada na
missão de novembro/2018. Uma equipe envolvida com a operação adotou uma prática
para evitar uma possível falha de projeto. Nesta oportunidade, pode-se observar uma
ligação elétrica feita de forma segura, correta e por profissional habilitado de um
equipamento usado pela equipe de conservação predial num disjuntor reserva de um
painel elétrico; o motivo, segundo relatado, era que o projeto da usina não previu
tomadas com tensão de 380 volts. Assim, a ligação regular, mas provisória, seria usada
durante toda a vida útil da usina. Ainda segundo relato da Eletronorte, existe fluxo de
comunicação de retorno (feedback) para a Norte Energia a fim de tomar conhecimento
de necessidades adicionais no projeto ou mesmo falhas que, porventura, sejam
identificadas. O objetivo com essa observação é evitar que, por iniciativas individuais
para resolver problemas específicos, equipes não executem adaptações nas instalações
para contornar falhas.
Ainda em Pimental, foi identificado trabalho de limpeza de filtro que demanda acesso
em Espaço Confinado. A autorização, pessoal treinado, permissão de entrada,
equipamento de medição de gases, Equipamentos de Proteção Individual estavam todos
regulares, porém a proteção de entrada para o Espaço Confinado carecia de rodapé para
evitar que algum material caísse e atingisse o funcionário abaixo.
Uma última situação passível de reporte se refere a um trecho de tubulação, próximo ao
Espaço Confinado onde ocorria a atividade, que foi removido para algum tipo de reparo.
No local, onde deveria haver bloqueio das válvulas e etiquetas de aviso, nenhum
dispositivo de proteção foi identificado, tampouco quem era o responsável por aquela
atividade, quanto tempo demoraria, o isolamento da área/sistema. Além disso, a Ordem
de Serviço associada também não foi identificada. Esta situação é majoritariamente
crítica em instalação como uma Usina Hidrelétrica.
Como a Equipe de SST da Eletronorte apresentou o seu Manual de Procedimentos de
Segurança nesta missão, a expectativa é que com a ordenação das atividades os aspectos
aqui listados possam ser cada vez mais (e melhor) identificados pela equipe interna
(proativo), reduzindo cada vez mais a necessidade de avaliações externas para informarlhes o que fazer (reativo).
Resumo Estatístico Mensal – REM
Não houve ocorrência de acidentes envolvendo funcionários da Eletronorte.
4.3.5
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
O 24º RSAP, em específico o Relatório gerencial Trimestral de SST, indicou que no
mês de dezembro/2018 houve uma campanha de auditoria do MTE, na semana entre 10
e 14 de dezembro de 2018, a qual resultou em 04 autos de infração, sendo 3 deles para o
CCBM e 01 para uma subcontratada do CCBM (Fast Ambiental), todos relacionados a
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descumprimento de itens da CLT, não relativos à Saúde Ocupacional ou Segurança do
Trabalho.

5.0
Acompanhamento
Contencioso

de

Condicionantes

do

Licenciamento

e

do

Gerenciamento de Condicionantes
Neste período, o acompanhamento do cumprimento das 34 condicionantes da LO nº
1317/2015, de 24/11/2015, foi feito com base no Quadro disponibilizado no Anexo 28
(formato editável) do 24º RSAP, atualizado em 31/01/2019.
O Quadro 5.0.a, na sequência, sumariza a situação de atendimento às condicionantes
estabelecidas pelo IBAMA na referida licença. O status de atendimento às
condicionantes estabelecidas pela FUNAI consta no Capítulo 9.0. 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 11 e 15 de
fevereiro de 2019.
A análise do status de atendimento às condicionantes estabelecidas pela FUNAI nos
documentos Parecer Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI e Ofício 126/PRES-FUNAI
consta no Capítulo 9.0, mais especificamente no texto do Princípio do Equador 3.0.

62

Quadro 5.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
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.
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.
1.3 A presente licença ambiental não dispensa tampouco substitui aprovações,
autorizações ou licenças exigidas por outros órgãos reguladores.
1.4 Qualquer alteração das especificações do projeto ou da finalidade do
empreendimento deverá ser precedida da anuência do IBAMA.
1.5 A Norte Energia S. A. é a única responsável perante o IBAMA no
atendimento às condicionantes postuladas nesta Licença de Operação.
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.
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.
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

Status NE e
IBAMA*

Observações
Publicações feitas em novembro e dezembro de 2015. Evidências encaminhadas ao
IBAMA por meio da CE 0445/2015-DS.

Atendida

Informativa

Informativa
Informativa
Informativa

Em atendimento
(NE - 24º
RSAP)

Reportado ao órgão ambiental as ocorrências registradas até o momento:
- Mortes de peixes ocorridas no TVR em 27/11/15;
- 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.

Informativa
Os relatórios consolidados estão sendo protocolados conforme acordos firmados com o
IBAMA.
Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e, pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017-

Em 31/01/2019 foi protocolado o 15º RC, contemplando o andamento de 61 (sessenta e
um) Programas e Projetos em execução pela NE. O referido relatório reitera também a
finalização de outros dois Projetos (4.5.1 e 4.7.2), já reportados quando da emissão do
14º RC.
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Quadro 5.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
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
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.

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.

Status NE e
IBAMA*
COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
Conforme acordado com o IBAMA, em fevereiro/2019 deverão ser protocolados os
relatórios semestrais para outros cinco Projetos e um Programa, totalizando seis (6)
relatórios e, em março/2019, mais três Projetos e um Programa, totalizando (4) quatro
relatórios.
Ainda em março/2019, será protocolado o relatório consolidado do Plano 14, ou seja,
do PGIVGX.
O 1º RC de andamento do PBA pós LO corresponde ao 9º RC, emitido em 31/01/2016.

Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e, pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e, pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Em janeiro de 2019 foi protocolado no IBAMA o 15ºRC, conforme detalhado no
atendimento da condicionante 2.1. Nos meses de fevereiro e março serão protocolados
os relatórios dos projetos e programas faltantes, em complementação ao 15ºRC,
conforme acordos firmados com o IBAMA.

Nesse período anterior foi emitida a CE 0647/2018-SSAI (05/09/2018), com a
proposição de reestruturação do Programa de Conservação da Ictiofauna, a partir de
Nota Técnica, que apresenta justificativas para o (i) encerramento do Projeto de
Investigação Taxônomica-13.3.1; (ii) encerramento do Projeto de Aquicultura de
Peixes Ornamentais-13.3.3; (iii) readequação do Projeto de Monitoramento da
Ictiofauna-13.3.4 e (iv) reestruturação do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável13.3.5.
Em resposta, nesse período o órgão ambiental emitiu o Ofício nº
551/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, encaminhando o Parecer Técnico nº
151/2018-COHID/CGTEF/DILIC, onde aprova as proposições realizadas pela Norte
Energia, fazendo considerações a pontos específicos e recomendações a serem
observadas na condução dos projetos. Ainda nesse parecer, o órgão discorda da
caracterização de encerramento do Projeto 13.3.3 (Peixes Ornamentais), mas concorda
com a transferência das atividades previstas nesse projeto para o Projeto de Incentivo à
Pesca Sustentável (13.3.5), conforme proposto na NT pela Norte Energia.
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Status NE e
IBAMA*

Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e, pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

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
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
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

Observações
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.

2.4 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 24º
RSAP / 15º RC

Em relação ao Seminário Técnico previsto para 2018, a Norte Energia emitiu a CE
0725/2018-SSAI, datada de 21/09/2018, propondo a realização do seminário no
período de 03 a 07 de dezembro de 2018.
Nesse período, em resposta a CE supracitada, o IBAMA emitiu o Ofício nº
561/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (09/11/2018), onde informa que devido às
demandas atuais da COHID, não será possível realizar o evento na data proposta. Para
tanto, o órgão solicita que a Norte Energia faça uma proposição de novas datas para o
primeiro semestre de 2019. Em 12/12/2018, a Norte Energia emitiu a CE 1090/2018SSAI, onde propõe nova data para realização do 3º Seminário Técnico, no período de
09 a 11/04/2019. Aguarda-se manifestação do órgão.
Os últimos dados referentes ao monitoramento de fauna nas ilhas do Reservatório
Xingu foram apresentados no 15ºRC, emitido em 31/01/2019.
Em relação ao status de atendimento, 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 140/2017COHID/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 0042/2017DS. Dessa forma, foi reiterada junto ao IBAMA, na emissão do 13º, 14º e 15º RC, a
solicitação de reconsideração do status de atendimento dessa condicionante. Aguardase posicionamento do órgão.
a) Atualmente o público do "Projeto Ribeirinho" conta com 313 famílias, sendo 121 já
reocupando áreas em APP e 192 aguardando a conclusão das discussões em torno do
"território ribeirinho".
Em relação às discussões sobre a proposta do território ribeirinho, que está em
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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.

Status NE e
IBAMA*
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
processo de estudo, conforme alinhamentos realizados, a Norte Energia emitiu a CE
080/2018-PR, em 27/09/2018, onde solicita esclarecimentos e posicionamento do
órgão ambiental para a elaboração de uma proposta viável de reassentamento dos
ribeirinhos. Para tanto, foram apontadas questões essenciais que demandam uma
posição do órgão, a saber: (i) a possibilidade de uso da APP do reservatório do Xingu
para a ocupação ribeirinha, para fins devidamente regulamentados e de baixo impacto
ambiental (dentro dos limites legais); (ii) a possibilidade de alteração da disposição da
faixa variável da APP; e (iii) a dispensa de reserva legal ou a utilização da APP do
reservatório do Xingu para fins de cômputo da reserva legal da área coletiva.
Nesse período, no dia 07/11/2018, foi protocolado o Ofício nº
554/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, onde o órgão apresenta resposta em
relação aos pontos da CE 080/2018-PR e informa que a avaliação referente a proposta
do reassentamento ribeirinho será encaminhada a Norte Energia em momento
oportuno. No que se refere aos pontos elencados na correspondência anterior, os itens i
e ii são considerados como possibilidade pelo órgão, mas demanda outras discussões e
análises. No caso do item iii, o órgão orientou a Norte Energia a fazer a consulta ao
órgão estadual integrante do Sisnama.
Posteriormente, em resposta a proposta para Reassentamento Ribeirinho apresentada
pela Norte Energia, o órgão ambiental emitiu o Parecer Técnico nº 160/2018COHID/CGTEF/DILIC, por meio da o Ofício nº 587/2018/COHID/CGTEF/DILICIBAMA, em 14/12/2018, onde destaca que a "proposta conceitual apresentada pela
Norte Energia atende os pré-requisitos que possibilitam a recomposição do modo de
vida dos ribeirinhos". Além disso, o referido Parecer aborda algumas recomendações
em relação às intervenções na APP e destaca as condições mínimas para início do
reassentamento das famílias ribeirinhas, bem como sua aprovação para a proposta
definitiva.
Ainda nesse período, conforme combinado em reunião realizada junto a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS (em 26/11/18), a Norte
Energia, por meio da CE 1097/2018-SSAI (emitida em 18/12/2018), encaminhou todo
o material técnico para análise da proposta apresentada, bem como reiterou o pleito já
realizado.
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Status NE e
IBAMA*

Observações
Dessa forma, com base nesse parecer e nas orientações do ofício nº
554/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, a Norte Energia deu início a processos de
contratação para execução das ações e aguarda manifestação do órgão estadual
referente às intervenções na APP.
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 28/12/18 por meio da CE 1141/2018-SSAI, informando sobre o
andamento das atividades para execução das obras e das tratativas junto aos 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 foi atendido pela NE até a conclusão das
obras, sendo que o último reportado foi emitido em 09/11/2018 (13º Relatório - CE
0891/2018-SSAI). Após conclusão das a Norte Energia emitiu a correspondência CE
026/2019-SSAI, de 18 de janeiro de 2019, informando ao IBAMA e município de
Altamira sobre à conclusão das intervenções e solicitando a vistoria definitiva para
entrega deste ativo.
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 (33º Relatório) foi encaminhado à ANA e ao IBAMA em 16/01/19,
por meio da CE 012/2019-SSAI. Em 26/09/2018, por meio da CE 0729/2018-SSAI, o
órgão ambiental foi informado sobre a conclusão das intervenções previstas no bairro
Jardim Independente II.
No âmbito das ações realizadas para atendimento ao prazo do Termo de Compromisso
firmado com a Prefeitura Municipal de Altamira, por meio da CE 1117/2018-SSAI de
21 de dezembro de 2018, a Norte Energia informou ao IBAMA a reprogramação da
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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.

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.

Status NE e
IBAMA*

Em atendimento
(pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Em atendimento

(pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGT
EF/DILIC)

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 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
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

a) Parcialmente
atendida
b) Em
atendimento

Observações
conclusão dessa obra para 30 de janeiro de 2018.
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. No 13º e no 14º RC, a NE formalizou o atendimento dessa
condicionante e aguarda manifestação formal do órgão.

A NE, por meio da CE 0704/2017-SSI, emitida em 28/09/2017, informou que havia
finalizado todos os pagamentos devidos, encaminhando a documentação
comprobatória. Conforme acordado com o IBAMA durante o último seminário
técnico, a NE emitiu a CE 0993/2017-SSI, em 29/12/2017, apresentando Nota Técnica
(NT) com as informações e justificativas do cumprimento dessa condicionante. No 13º
e no 14º RC, a NE formalizou o atendimento dessa condicionante e aguarda
manifestação formal do órgão.
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, conforme Parecer
02001.003924/2016-59/COHID.
No 15º Relatório Consolidado do Projeto constam os detalhamentos das ações em
curso, considerando os diferentes públicos e os respectivos perfis de entrada.

a) Pontes retiradas, com exceção da ponte de madeira, por impedimento da Prefeitura.
No dia 12 de junho de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deferiu o pedido
da NE de tutela pleiteado na exordial, com a consequente interdição provisória do
trecho viário (ponte existente na Rua da Peixaria), até ulterior deliberação, tendo em
vista o risco de a estrutura física ruir por esta submersa durante o período de chuvas. O
prazo estabelecido pelo IBAMA no ofício nº 334/2018/COHID/CGTEF/DILIC-
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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.

Status NE e
IBAMA*
c) Não atendida
d) Não exigível
e) Em
atendimento

(pela NE, no
24º RSAP /
15º RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGT
EF/DILIC)

Observações
IBAMA para retirada da ponte era dezembro de 2018, porém não foi atendido, uma
vez que a Norte Energia aguarda decisão judicial que foge a sua gestão ou um novo
posicionamento do Município de Altamira.
b) Andamento informado ao IBAMA nos Relatórios do Plano de Requalificação
Urbana (PRU), cuja última emissão se deu por meio da CE 1129/2018-SSAI de
28/12/2018.
c) Em continuidade as tratativas junto à municipalidade, a NE emitiu a CE 0238/2018SSAI, em 27/04/2018, abordando o histórico das ações já adotadas e solicitando uma
manifestação formal do município sobre implantação do aterro, considerando as
discussões e encaminhamento acordados até o momento. A Secretaria Municipal de
Gestão de Meio Ambiente e Turismo (SEMMAT), por meio do ofício
058/2018/GAB/SEMMAT/ANAPU, manifestou-se em relação a referida
correspondência e definiu que o Aterro Sanitário ficará localizado no Município de
Anapu. Solicitou ainda, nova visita técnica conjunta para alinhar os posicionamentos.
Em 05/09/2018, foi realizada a visita técnica com a municipalidade e discutido o
parecer técnico jurídico sobre o Aterro Sanitário. Destaca-se, no entanto, que a
Secretária Municipal de Gestão de Meio Ambiente e Turismo (SEMMAT), por meio
do ofício 083/2018/GAB/PMA, apresentou novas demandas a serem atendidas, além
das discutidas durante vistoria técnica acima citada. Após análise técnica das
solicitações apresentadas pela SEMMAT, a Norte Energia realizou reunião com a
administração municipal em 17 de dezembro de 2018, onde ficaram acordados os
termos para construção do Aterro Sanitário em Anapu. Após a reunião a SEMMAT
emitiu o Ofício 006 – GAB.SEC/SEMMAT-Anapu formalizando as anuências tratadas
na reunião e dando o acordo para construção do Aterro Sanitário.
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 mesmo esteja operante.
d) A NE entende que a questão dos resíduos sólidos foi tratada de forma
individualizada e, portanto, não é cabível uma solução consorciada.
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Status NE e
IBAMA*

Observações
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.
Conforme planejamento, destaca-se que foi desenvolvido o Programa de Capacitação e
Extensão Tecnológica em Saneamento Básico, contemplando as seguintes atividades:
- Diagnóstico dos sistemas de saneamento implantados e sua operação - Realizado em
março de 2018;
- Realização de Encontro Regional de Saneamento Básico do Xingu - Realizado em
abril de 2018;
- Promoção de visitas técnicas com as equipes dos municípios nas estruturas
implantadas - Realizado em maio e junho de 2018;
Nos relatórios enviados junto ao 14º RC, em 31/07/2018, foram encaminhas as
evidências referentes a (i) realização do Encontro Regional de Saneamento Básico do
Xingu e (ii) Promoção de visitas técnicas com as equipes dos municípios envolvidos no
Programa.

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

Em atendimento

No 15° RC do Projeto de Saneamento (item 5.1.9) constam todas as evidências
referentes à conclusão do Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica em
Saneamento Básico.
A NE encaminhou ao IBAMA, por meio da CE 066/2018-PR (20/07/2018), o
Relatório de Atendimento a essa Condicionante, com as comprovações de
cumprimento das metas estabelecidas.
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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.

Status NE e
IBAMA*
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
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

Em atendimento

Observações
No referido relatório, pode ser verificado a execução das ligações prediais de
saneamento até a data de 30 de junho de 2018, com um total de 19.050 domicílios
atendidos (quer para uso residencial, comercial ou institucional). Também foi
destacado, que os levantamentos executados pela Norte Energia resultaram num total
de 22.101 Termos de Autorização de Serviços – TAS, correspondentes a unidades
prediais passíveis de ligação ao sistema de saneamento de Altamira, dentro da
poligonal considerada como perímetro urbano, conforme o Plano Diretor de 2009.
Deste total, 19.197 (86,9%) são TAS Aceites, onde, em um primeiro momento, o
munícipe aceitou a execução dos serviços de ligações em sua residência. Outros 304
documentos (1,4%) referem-se a recusas, onde o munícipe não aceitou a execução das
ligações. Os demais 2.600 TAS (11,7%) subdividem-se em (i) Proprietários não
localizados em três visitas documentadas do agente e correspondências encaminhadas
com três tentativas registradas de entrega; (ii) Imóveis não habitados; (ii) Terrenos
baldios.
Além disso, considerando os serviços complementares realizados em função das
ligações domiciliares, foi encaminhado, por meio da CE 632/2018-SSAI e da CE
643/2018-SSAI, datadas de 23/08 e 31/08/2018, o Relatório de conclusão da
desativação das fossas.
Dessa forma, aguarda-se a formalização do órgão referente ao cumprimento dessa
condicionante.
A NE mantém 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.
A Norte Energia entende que esta condicionante deve ser considerada como
“Atendida”, considerando que essa ação está diretamente ligada a execução da
Condicionante 2.11, conforme comprovações de atendimento apresentadas e
encaminhadas ao órgão por meio das correspondências CE 066/2018-PR, CE
632/2018-SSAI e CE 643/2018-SSAI, datadas de 20/07, 23/08 e 31/08/2018.
Desenvolvido o Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento
Básico, contemplando as seguintes atividades:
- Diagnóstico dos sistemas de saneamento implantados e sua operação - Realizado em
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forma sustentável técnica e economicamente.

Status NE e
IBAMA*
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

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
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
b) Atendida

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

Observações
março de 2018;
- Realização de Encontro Regional de Saneamento Básico do Xingu - Realizado em
abril de 2018;
- Promoção de visitas técnicas com as equipes dos municípios nas estruturas
implantadas - Realizado em abril de 2018.
No 14ºRC foi evidenciada a: (i) realização do Encontro Regional de Saneamento
Básico do Xingu e (ii) Promoção de visitas técnicas com as equipes dos municípios
envolvidos no Programa.
No 15° RC, protocolado no IBAMA em janeiro de 2019, constam todas as evidências
referentes a conclusão do Programa de Capacitação e Extensão Tecnológica em
Saneamento Básico.
a) O monitoramento diário está em andamento.
Por meio da CE 0042/2017-DS (30/01/2017), a Norte Energia reiterou o entendimento
de cumprimento desta condicionante, trazendo as informações necessárias que balizam
essa argumentação. 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", sem atentar às informações apresentadas no bojo da CE 0042/2017-DS. No
14º RC a Norte Energia reitera o entendimento trazido na referida correspondência e a
reconsideração do status de atendimento dessa condicionante. Aguarda-se, portanto,
posicionamento formal do órgão frente ao seu atendimento.
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 com 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 (NT_SFB_Nº018_Cond. 2.14-Qualidade da
Água_02032016). Aguarda-se, portanto, posicionamento formal do órgão frente ao seu
atendimento.
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2.15

Status NE e
IBAMA*

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 23º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

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 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
A entrega do Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico ocorreu em
28/02/2018, por meio da CE 150/2018-SSAI.
Em relação ao encerramento do Projeto, no Parecer nº 140/2017COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e 12º RC, foi apontado pelo órgão que a
análise será realizada com base nas informações apresentadas no 13º RC. Aguarda-se,
portanto, a anuência do órgão após a referida avaliação.
Alinhado a esses encaminhamentos, nesse período foi dado andamento na execução do
Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico na Região dos Bancos de Areia, na
Ria do Rio Xingu, conforme evidências apresentadas no 15ºRC.
No relatório estão contemplados os monitoramentos do aporte de sedimentos que
ocorre na região dos tabuleiros na Ria do Xingu, com a coleta e análise das amostras de
sedimento em suspensão e do leito realizadas nas campanhas mensais de medição de
descarga sólidas e líquidas na estação UHE Belo Monte Jusante (Tartarugas).
a) 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
0798/2018-SSAI em 05/10/2018, referentes ao período de 26/09/2018 a 02/10/2018.
Com relação ao resgate de fauna, o 16º Relatório Técnico Mensal do Monitoramento
de Fauna nas Ilhas de Vegetação Remanescente do Reservatório Xingu foi
encaminhado por meio da CE 028/2018-SSAI de 31/01/2018. Em função da análise
desse relatório, o IBAMA emitiu o Ofício nº 46/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA
de 09/02/2018, que dentre outros entendimentos, concorda que os resultados desses
monitoramentos passam a ser enviados nos Relatórios Semestrais, exceto quando
houver alguma solicitação específica.
Com relação à navegabilidade, foram emitidos pela Norte Energia relatórios mensais
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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.

Status NE e
IBAMA*

a)
Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
contendo as vazões médias diárias, derivadas para o reservatório intermediário,
mantidas no TVR, sendo a última correspondência encaminhada em 16/05/2018, por
meio da CE 0310/2018-SSAI. Ressalta-se, no entanto, que por meio do Ofício nº
230/2018/SFI-ANA, protocolado em 05/06/2018, o órgão informa que a Norte Energia
está dispensada da apresentação dos relatórios mensais, pois não foram identificados
problemas operativos envolvendo baixas vazões no TVR no período seco.
a) O STE vem sendo operado ininterruptamente desde a Etapa de Implantação.
Informações a respeito do andamento desta condicionante - alíneas (a) e (b) - constam
do relatório do Projeto 14.2.1 "Projeto de Monitoramento do Sistema de Transposição
de Embarcações", que integra os Relatórios Consolidados Semestrais, sendo o último
(15º RC) protocolado junto ao IBAMA em 31/01/2019.
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.

b)
Atendida
(pelo IBAMA,
no Parecer
PAR.
02001.003924/2
01659/COHID).
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 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017-

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,
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Status NE e
IBAMA*
COHID/CGTEF
/DILIC)

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)

Observações
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.
Embora nenhum dos itens tenha sido atendido até o momento, deu-se andamento na
implantação do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP,
selecionando-se uma primeira área de 147 hectares, para plantio de enriquecimento em
vegetação secundária, em região sem interferências com as áreas destinadas aos
ribeirinhos. As atividades nessa área de 147 ha foram iniciadas em dez/17 e estão em
andamento, tendo sido finalizadas tarefas de plantio, replantio, primeira manutenção,
primeira avaliação de plantio, cercamento e proteção, como detalhado no corpo do 15º
RC. Também foi realizado o cercamento e proteção contra incêndios da área que ficará
isolada no ano agrícola 2018/2019, de modo a permitir que ela expresse sua capacidade
de resiliência e regeneração natural. Com tal etapa será possível avaliar a sua condição
e definir abordagens e métodos mais assertivos para as etapas subsequentes, de acordo
com a estratégia discutida em reunião havida no Ibama, no dia 01/08/2018.
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 foram finalizadas. 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, 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
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Status NE e
IBAMA*

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
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.

a), c) e d)
Em atendimento

(pela NE, no
24º RSAP /
15º RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
b) Em
atendimento
(pelo IBAMA,
parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

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

Observações
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.
a) Em 20/02/2018, por meio da CE 0143/2018-SSAI, a Norte Energia protocolou
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 e definiu a realização de mais
dois anos de monitoramentos, sendo que as atividades não poderão ser suspensas sem a
anuência do Ibama. Os resultados dos monitoramentos vêm sendo apresentados nos
relatórios consolidados encaminhados ao órgão. Em 01/10/2018 foi emitida a 1º
Retificação de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nº
983/2018, com validade até 30/06/2020.
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. No entanto, a NE
considera que a atividade determinada na referida alínea foi atendida e informa que os
desdobramentos dessa ação deverão ser tratados em correspondências específicas.
Nesse período não foram evidenciadas novas ações relacionadas a esse tema.
c) e d) A NE encaminhou ao IBAMA, por meio da CE 0143/2018-SSAI de
20/02/2018, documento específico com sugestões para alteração dos projetos nos
próximos monitoramentos. Em 20/04/2018 foi emitido pelo IBAMA o ofício nº
130/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, com anuência do órgão para as alterações
propostas, destacando algumas ressalvas e recomendações específicas para a
continuidade da execução dos Projetos por mais dois anos.
Em 09/06/16 foi enviada ao IBAMA a Nota Técnica “NT-SBF-Nº 042-PMIPIFA08062016” com os resultados, análises e evidências do Projeto. Diante dos resultados
nela apresentados, solicitou-se o encerramento das suas atividades. O encerramento foi
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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.
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.

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.

Status NE e
IBAMA*
(Ofício
02001.007909/2
016-80
DILIC/IBAMA,
de 20/07/2016)

Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
aprovado pelo IBAMA por meio do Ofício 02001.007909/2016-80 DILIC/IBAMA, de
20/07/2016.

As informações referentes ao atendimento desta condicionante têm sido apresentadas
no bojo dos Relatórios Consolidados do Programa de Conservação da Fauna Aquática.
Além disso, em 20/02/2018, por meio da CE 0144/2018-SSAI, a NE protocolou
documento junto ao IBAMA com sugestões para aprimoramento técnico das ações
planejadas para a etapa de operação do empreendimento.
Por meio do Parecer Técnico - PT 38/2018-COHID/CGTEF/DILIC, anexo ao OF 1162018-IBAMA, o órgão informa não haver óbices para as alterações sugeridas,
considerando algumas orientações e direcionamentos para a continuidade dos projetos
por mais dois anos de execução.
As informações referentes ao atendimento desta condicionante têm sido apresentadas
no bojo dos Relatórios Consolidados do Programa de Conservação da Fauna Aquática.
Emitido pelo IBAMA o Ofício nº 96/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA
(19/03/2018), onde o órgão sinaliza anuência às revisões apresentadas pela NE, por
meio da CE 0138/2018-SSAI (16/02/18), 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.
Nesse período, em 07/11/2018, a Norte Energia recebeu o Ofício nº 549/2018COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, que encaminhou o Parecer Técnico nº 216/2018SEAM-SNATARÉM-PA/GEREX-SANTARÉM-PA/SUPES-PA de análise do 13º
Relatório Consolidado do Programa de Conservação e Manejo de Quelônios. As
solicitações exaradas pelo Ibama serão atendidas no bojo do 15º RC, que será
apresentado em 29/03/2019.
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Status NE e
IBAMA*

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
Anfrísio e Iriri, na região da Terra do Meio.

a)
Atendida
(PAR.
02001.003924/2
01659/COHID)
b)
Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
c)
Não atendida
(pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
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 continuidade do Projeto de Pesca
Sustentável aplicáveis 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). Em novembro de 2017 a Comissão da Pesca do FASBM aprovou a
proposta do referido ATES, atendendo às recomendações do Parecer Técnico nº
5/2017-COHID/CGTEF/DILIC,
encaminhado
pelo
Ofício
nº
24/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA.
O
Parecer
nº
140/2017COHID/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. O Ofício 172/2018-COHID/CGTEF/DILIC,
encaminhou o Parecer nº 45/2018-COHID/CGTEF/DILIC, que apresenta
recomendações ao PIPS (13.3.5) e analisa as ações de atendimento a esta
condicionante.
O 14º RC do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável (13.3.5), protocolado em
31/07/2018 junto ao IBAMA, apresentou os detalhamentos que referenciam o status de
atendimento dessa condicionante e os respectivos pareceres. As informações referentes
ao 2º semestre de 2018 deverão ser protocoladas junto ao IBAMA em 28/02/2019,
ainda como parte do 15ºRC.

c) A NE protocolou junto ao IBAMA a CE 020/2018-SSI, em 25/01/2018,
apresentando as contestações quanto ao status de “Não atendimento” conferido pelo
órgão por meio do Parecer 140/2017 (analise o 11º e 12º Relatório Consolidado).
Ainda no contexto da referida CE, a Norte Energia propôs junto ao IBAMA a
realização de nova agenda de discussões sobre o tema. As atualizações e informações
apresentadas no 14º RC, no âmbito do relatório temático do Projeto 13.3.5 (Projeto de
Incentivo à Pesca Sustentável), além de reiterar os entendimentos da Norte Energia já
expostos junto a esse órgão no bojo da CE supracitada, trazem elementos adicionais
para atestar o cumprimento desta condicionante e, consequentemente, subsidiar a
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Observações
reavaliação de status anteriormente apontado pelo órgão.
Vale acrescentar que em 06/07/2018, mediante protocolo da CE 524/2018–SSAI, a NE
solicita uma posição do COHID/IBAMA/DF a respeito da continuidade das tratativas
relacionadas às ações de assistência técnica e social aos pescadores das três RESEX
Terra do Meio, cujo escopo foi apresentado durante as reuniões dos Conselhos
Deliberativos ocorridas em março/2018. Em resposta, o IBAMA emitiu o Ofício nº
352/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, que encaminhou o Ofício nº 19/2018DISAT/ICMBio e a Nota Técnica 01/2018/CGPT/DISAT/ICMBio. A NE recebeu
também o Ofício nº 33/2018-DISAT/ICMBio e a Nota Técnica
05/2018/CGPT/DISAT/ICMBio, onde o órgão ambiental solicita o atendimento às
recomendações exaradas nestes documentos. Em resposta a esse ofício, com
apontamentos da inviabilidade do seu integral cumprimento, a Norte Energia
protocolou a CE 0566/2018-SSAI, de 23/07/2018, onde apresenta um histórico de
cumprimento dessa condicionante e solicita ao órgão a reconsideração da
recomendação ou a aceitação da correspondência como recurso administrativo, com a
concessão de efeito suspensivo até apreciação pela autoridade superior.
Em 24/08/2018 foi realizada reunião com o ICMBio e demais intervenientes,
resultando na emissão do Ofício nº 134/2018-ICMBio Terra do Meio, onde o órgão
formaliza uma relação de propostas dos moradores das Resex para o cumprimento da
referida alínea da condicionante. Para discutir e analisar as propostas, assim como
obter alguns detalhamentos para a tomada de decisão pelo empreendedor, a Norte
Energia participou de reuniões promovidas pelo ICMBio, em setembro e outubro/2018,
com a participação do IBAMA, ISA e representantes da Resex.
Nesse período, em 16/10/2018, foi protocolado na Norte Energia o Ofício SEI nº
199/2018-ICMBio Terra do Meio, onde foi apresentado uma planilha com o
detalhamento dos valores propostos para a implementação das ações de atendimento
dessa alínea da condicionante. Em seguida, a Norte Energia emitiu a CE 0850/2018SSAI, em 30/10/2018, informando sobre avaliação em curso das propostas
apresentadas e a necessidade de dilatação de prazo para emissão de um posicionamento
conclusivo do empreendedor. Essa solicitação foi parcialmente atendida pelo ICMBio,
por meio do Ofício SEI nº 205/2018-ICMBio Terra do Meio, que estipulou o prazo até
20/11/2018 para apresentação da resposta da Norte Energia.
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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 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
Em reposta ao Ofício nº 205/2018-ICMBio, a Norte Energia emitiu a CE 0930/2018SSAI, em 19/11/2018, onde relata sobre as discussões para atendimento dessa alínea da
condicionante, fazendo referência as correspondências emitidas ao órgão ambiental.
Nesse sentido, a Norte Energia apontou que, antes de se posicionar acerca da proposta
apresentada pelo ICMBio, deve receber do IBAMA seu posicionamento acerca das
manifestações já apresentadas ao órgão.
a) Em 08/01/16 foi encaminhado 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
10/01/2019 por meio da CE 0007/2019-SSAI, referente ao período de 02/01/2019 a
08/01/2019.
c), d) e e) Todas as ocorrências de mortandade de peixes, medições de qualidade da
água e eventual resgate de espécies exóticas estão sendo registradas e reportadas nos
relatórios das atividades de resgate de ictiofauna, tendo sido os mais recentes enviados
por meio da CE 0007/2019-SSAI em 10/01/2019.
A NE emitiu a CE 562/2018-SSAI (13/07/2018), apresentando nova proposta para
implantação do sistema definitivo de proteção à ictiofauna, considerando as tratativas
realizadas em reunião com o órgão ambiental em 28/06/2018. Em resposta, o órgão
ambiental emitiu o Ofício nº 397/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, datado de
07/08/2018, onde informa não haver óbice à proposta, considerando algumas
orientações elencadas no referido ofício. A partir dessas orientações, a Norte Energia
emitiu a CE 0616/2018-SSAI, em 17/08/2018, onde traz esclarecimentos em relação às
grades anticardumes reservas. Nesse período, ainda em resposta ao Ofício nº 397/2018,
a Norte Energia emitiu a CE 0834/2018-SSAI, em 18/10/2018, apresentando os
cronogramas das Unidades Geradores UG 11 e UG12 para as operações de
comissionamento, com indicação do potencial risco associado à ictiofauna.
Além disso, cabe ressaltar que os detalhamentos e informações que atestam o
cumprimento desta condicionante foram apresentados no 15º RC, protocolado no órgão
em 31/01/2019, no âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna.
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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.

Status NE e
IBAMA*
a)
Em atendimento
(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
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. O cumprimento dessa
alínea da condicionante está contemplado nas ações que vem sendo desenvolvidas no
bojo do atendimento da Condicionante 2.24-b. Ressalta-se, também, que essas ações
estão expressas no 15º RC, no âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a
ser protocolado em 28/02/2019.

b) O IBAMA, em seu Parecer 02001.003924/2016-59/COHID, considera esta alínea
“b” da condicionante 2.26 como “atendida”.

b)
Atendida

(pelo IBAMA
no Parecer
02001.003924/2
016-59/COHID)
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
24º RSAP / 15º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017)

a) O início da operação do STP estava previsto para quando o Reservatório Xingu
atingisse a cota 97,00m, o que ocorreu em 01/02/16. O IBAMA, em seu Parecer
02001.003924/2016-59/COHID, considera essa alínea “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 das metas e dos objetivos deste projeto, às metas e aos objetivos do
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna. Os detalhamentos na execução do referido
Projeto e, por consequência, o atendimento a esta alínea da condicionante, são objeto
do 15º RC, protocolado junto ao órgão em 31/01/2019.
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Status NE e
IBAMA*

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
florestal.

a) e b)
Parcialmente
atendida
(pela NE, no
24º RSAP / 15º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº

02001.003924
/201659/COHID)
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 24º
RSAP /15º RC e
pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)
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

b)
Atendida
(NE – Capítulo
3.0 do 9º RC)

Observações
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
condicionante como “parcialmente atendida”, tendo em vista que o documento
apresentou o quantitativo das áreas suprimidas por ASV apenas para os reservatórios,
não tendo, segundo o órgão ambiental, considerado nos 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 está
em elaboração.
Na 24ª missão, a Norte Energia informou que será finalizado no próximo mês o termo
de referência para a contratação de empresa para a produção de mudas e execução das
próximas atividades de reposição para o ano agrícola de 2019-2020, que também dará
apoio técnico na definição e planejamento da metodologia.
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 da Supressão (Relatório Técnico RT SFB Nº 062 PD – Relatório
Consolidado de Supressão Vegetal 04122017) foi encaminhado ao IBAMA 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.

a) e c) A evolução quantitativa dos processos de aproveitamento da madeira tem sido
apresentada ao IBAMA nos relatórios consolidados, conforme acordado com o órgão
no Seminário Técnico ocorrido em dezembro de 2016. Os registros de destinação
constam desses relatórios, 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 as adequações
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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.

Status NE e
IBAMA*
a) e c)
Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
necessárias nos procedimentos e sistemas de controle, também têm sido registradas nos
relatórios semestrais.
O Parecer Técnico N° 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC (22/12/17), que contém a
análise dos 11º e 12º RC, informou que este projeto será analisado em parecer
específico, o qual ainda não foi emitido.
Na 24ª missão, a Norte Energia informou que estão planejadas para o ano de 2019
doações de madeira de castanheira serrada para prefeituras da região da UHE Belo
Monte e a produção de kits para os ribeirinhos, também a partir de madeira de
castanheira.
b) Em 22/12/15 foi encaminhada ao IBAMA a NT SFB Nº 049 - Planejamento da
Destinação dos Produtos Florestais Oriundos da 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.
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),

Informativa

a)
Atendida
b) e c)
Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017-

a) Em 23/03/2016 a NE enviou ao MS o PACM Complementar, revisado com base no
parecer do órgão. Em resposta, o Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis encaminhou o Ofício nº 43 DEVIT/SVS/MS (19/07/2016), aprovando o
PACM e o início da sua execução.
O Ofício nº 36/2017 GAB/DEVIT/SVS/MS, recebido pela NE em 20/07/2017,
destacou que a execução do PACM inicial atingiu seus objetivos e que 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 autorizando a 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 nos Termos de
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observando as recomendações da Funai para complementação e adequação das
medidas, bem como os prazos e orientações estabelecidas por aquela
Fundação.
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.

Status NE e
IBAMA*
COHID/CGTEF
/DILIC)

Em atendimento

(pela NE, no 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

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 24º
RSAP / 15º RC
e pelo IBAMA,
no Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF
/DILIC)

Observações
Cooperação, nos Ofícios e na Informação Técnica 223/2015, estão em atendimento e
com reportes e interações realizados junto a FUNAI.
Informado, por meio da CE 0830/2017-SSI (26/10/2017), que a Norte Energia
forneceu o apoio operacional demandado pelo IBAMA, transportando a madeira
serrada apreendida pelo órgão no município de Uruará/PA.
A NE emitiu a CE 0343/2018-SSAI (07/06/2018), onde destaca os encaminhamentos
do Seminário sobre a Conservação de Quelônios no Tabuleiro do Embaubal. Nesse
contexto, solicita ao IBAMA ações de fiscalização no bojo dessa condicionante,
considerando o início reprodutivo dos quelônios.
Nesse período, em 03/12/2018, por meio do Ofício nº 181/2018/UT-ALTAMIRAPA/SUPES-PA-IBAMA, o órgão solicitou apoio logístico para a realização de
fiscalização ambiental na região, considerando o período de proteção à reprodução
natural dos peixes.
Em reunião, no dia 28/05/2018, com a participação do presidente do IDEFLOR-Bio,
do procurador autárquico, do IBAMA e da Norte Energia, foi discutida a celebração de
termo de compromisso para a execução do recurso devido às UCs estaduais. Nesse
sentido, o IDEFLOR-Bio se comprometeu a apresentar o modelo do Termo até o dia
08/06/2018, a fim de que haja uma avaliação jurídica da Norte Energia. Em
13/07/2018, por meio da CE 0558/2018, a NE informa ao IBAMA ter recebido a
minuta do IDEFLOR-Bio (em 27/06/2018), destacando algumas ponderações sobre o
documento e o processo de análise jurídica em que o mesmo seria submetido.
Em 21/08/2018, a Norte Energia emitiu a CE 0623/2018-SSAI, , encaminhando ao
IDEFLOR-Bio e IBAMA, uma minuta de Termo de Compromisso para execução do
recurso da Compensação Ambiental (TCCA), prevendo a execução indireta da
compensação ambiental, considerando os aspectos legais que permitem esse tipo de
execução. Por meio do Ofício nº 1252/2018/DCOMP/DILIC-IBAMA, o órgão
ambiental se manifestou sobre a proposta de execução dos recursos, que dentre outros
esclarecimentos, determina que seja definido o modo de execução junto ao IDEFLORBio. Nesse período, o IDEFLOR-bio se manifestou por e-mail, em 20/11/2018,
reiterando seu posicionamento de que o valor incontroverso da compensação ambiental
destinada a UCs estaduais deve ser executado na modalidade direta (pela Norte
Energia), o que difere do posicionamento do empreendedor, de que prefere a execução
indireta, com repasse dos recursos ao Fundo de Compensação Ambiental estadual e
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Observações
execução indireta pela autarquia estadual responsável pela gestão de unidades de
conservação no estado. Na 24ª missão, a Norte Energia informou que agora esse
assunto está sendo discutido internamente em nível de Diretoria.
Além disso, foi reiterado pela Norte Energia, por meio da CE 0797/2018-SSAI, junto a
Coordenação de Compensação Ambiental do ICMBio, a solicitação de encerramento
do TCCA nº 10/2015, haja vista que todas as obrigações indicadas nesse acordo foram
devidamente cumpridas pela NE.
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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 140/2017COHID/CGTEF/DILIC, ainda não considerou tais exigências plenamente atendidas.
Com a emissão dos últimos 3 Relatórios Consolidados (13º, 14º e 15º RC), que
complementaram as informações solicitadas, aguarda-se novamente a manifestação do
órgão formalizando o atendimento dessas condicionantes.
Situação de Multas e Autos de Infração
A atualização dos autos de infração recebidos pela NE nesse período foi feita com base
no Anexo 30 do 24º RSAP (Relatório de Autos de Infração – dezembro/2018). Em
relação à situação apresentada no período anterior, não foram instaurados novos
processos administrativos.
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, 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.

6.0
Andamento dos Programas do PBA
Neste trimestre a análise dos programas, apresentada no Capítulo 9.0, mais
especificamente no texto do Princípio do Equador 3.0. (PD01), foi feita utilizando as
informações disponíveis no 24º RSAP, no 15º RC elaborado para o 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.
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O Anexo 8 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 6.1, com fotos apresentadas no Anexo 9.
6.1
Andamento dos Programas do PBA-CI
Em 2018 a Norte Energia consolidou sua estrutura para o atendimento dos indígenas por
meio da criação da Gerência de Assuntos Indígenas (GAI), subordinada à
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI). Com isso, a
valorização dos assuntos indígenas passou, definitivamente, a fazer parte do plano da
gestão estratégica de longo prazo. Efetivamente, já é de conhecimento de todos,
inclusive dos indígenas, que a atuação da GAI e da SSAI não está limitada ao
atendimento das imposições do licenciamento ambiental, mas visam, sobretudo, ao
fortalecimento da relação com os indígenas durante todo o período da concessão. Em
outras palavras, a GAI e a SSAI estão estabelecendo as bases para o indigenismo
corporativo da Norte Energia.
O primeiro plano do indigenismo corporativo da Norte Energia está baseado na
aproximação da Gerência de Assuntos Indígenas (GAI) com as lideranças e as
comunidades. De fato, os gestores da GAI têm visitado regularmente as aldeias, fazendo
reuniões no interior das terras indígenas e conhecendo de perto as expectativas, as
dificuldades e os resultados das ações indigenistas. Com tal aproximação todos estão
desenvolvendo uma maior compreensão sobre as ações desenvolvidas no âmbito Plano
Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI) e sobre o atendimento às
condicionantes1 e acordos gerados no âmbito do Plano Emergencial e das mobilizações
indígenas. A partir da análise da documentação institucional consultada e considerando
as manifestações dos profissionais e gestores entrevistados na GAI, é possível afirmar
que a GAI ampliou os resultados das ações, conquistou maior confiança junto aos
indígenas e segue sendo bem avaliada por representantes institucionais.
A Gerência de Assuntos Indígenas
A Gerência de Assuntos Indígenas (GAI) atua em conjunto à Superintendência
Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI). O diálogo com os indígenas, que no
passado eram limitados a poucos colaboradores e, sobretudo, às executoras contratadas,
é atualmente realizado pelos gestores e gerente da GAI e pelo superintendente da SSAI.
Importante destacar que a gerente da GAI reservou a maior parte do último trimestre de
2018 para se reunir com os indígenas nas aldeias, discutindo com as comunidades os
projetos futuros e as ações em andamento. Deste modo, a complementaridade da SSAI e
da GAI não é apenas um atributo formal da hierarquia no novo organograma funcional
da Norte Energia. Trata-se de uma integração que é percebida pelos indígenas que, em
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.
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outros tempos, criticavam abertamente a GAI por ser uma instância sem poder de
decisão – cabe recordar que além das ocupações no escritório de assuntos indígenas,
houve inúmeras ocupações no escritório da Norte Energia e canteiros de obras, nestes
momentos, os indígenas deixavam claro que eles buscavam negociar com as instâncias
com poder de decisão. A complementaridade entre a SSAI e a GAI tem se mostrado
fundamental para a estabilização do relacionamento com os indígenas, afinal, para eles
esta é uma evidência de que seus temas são valorizados pelas instâncias de decisão da
Norte Energia.
No escritório da GAI as rotinas de atendimento aos indígenas seguem sendo
aprimoradas. A aproximação entre os atendentes e os gestores dos programas e projetos
do PBA-CI tem possibilitado melhor compreensão e adequação das demandas dos
indígenas aos compromissos do licenciamento e às ações em andamento. Com isso tem
melhorado a eficácia e o tempo das respostas. Em geral os indígenas já se adaptaram às
rotinas do atendimento que são realizados durante o horário comercial de terça a quintafeira.
Os atendimentos aos indígenas não sofreram alteração. A equipe da GAI e o número de
atendimentos realizados se mantiveram estáveis no último período. De acordo com os
dados do Programa de Comunicação Indígena, no último trimestre de 2018 foram
registradas 951 comunicações, aproximadamente 300 comunicações por mês. Parte
dessas comunicações é direcionada para a GAI e parte para FUNAI, DSEI e outras
agências.
A análise dos registros do PCI (Anexo 10) permite identificar, não apenas, a
organização do atendimento da GAI, mas, principalmente, os temas de interesse dos
indígenas. Como nos relatórios anteriores, os principais temas enfocados nas
comunicações diárias via rádio tratam da manutenção de motores, cotas de combustível
e programas e projetos do PBA-CI. Os motores, equipamentos e cotas de combustível
seguem sendo os principais motivos da comunicação e dos atendimentos diários.
Segundo o controle do atendimento da GAI, em média são realizados 130 atendimentos
mensais especificamente relacionados à manutenção de motores. O número total de
motores e equipamentos doados já somam 1719, conforme dados detalhados no Anexo
11.
O interesse dos indígenas nos “Motores e equipamentos”, assim como no tema “Cotas
de combustível”, foi incorporado nas rotinas da GAI que atende satisfatoriamente estas
que são as principais demandas. As cotas de combustível seguem sendo distribuídas nas
aldeias, de acordo com as quantidades já definidas que totalizam aproximadamente
setenta mil litros mensais (47.925 litros de gasolina; 20.837 litros de diesel; e, 1411
litros de óleo lubrificante). É possível seguir afirmando que em relação a estes temas, o
relacionamento da Norte Energia com os indígenas está estabilizado. O interesse dos
indígenas no tema “PBA-CI”, como analisado anteriormente, está diretamente
relacionado aos programas de Atividades Produtivas (PAP) e Infraestrutura (PIE). Os
outros programas raramente são objeto de comunicação e atendimento.
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Os atendimentos na GAI, a comunicação via rádio, as reuniões no escritório e as
reuniões nas aldeias marcam a transformação na forma como a Norte Energia se
relaciona com os indígenas. Em contraste com a ampliação dos atendimentos e notável
melhora no relacionamento com os indígenas, as instalações físicas do escritório da GAI
estão no limite de sua capacidade. Efetivamente, desde 2013 estas instalações são
utilizadas diariamente pela equipe que recebe representantes institucionais, lideranças
indígenas, famílias indígenas, fornecedores, convidados em reuniões de trabalho e
atendimentos diversos. Durante os últimos seis anos as instalações do escritório foram
deterioradas também em função das inúmeras invasões e ocupações dos indígenas no
escritório. Algumas ocupações deixaram marcas nas paredes e nos equipamentos. São
marcas do relacionamento conflituoso que predominou em certos momentos nos anos
anteriores.
Todos reconhecem que o relacionamento com os indígenas melhorou muito. Entretanto,
as condições deterioradas do escritório não evidenciam esta nova realidade, ao
contrário, as paredes marcadas, a porta e as janelas quebradas são referências dos
momentos de conflito. Cabe ainda notar que as condições atuais do escritório da GAI, a
instância indigenista da Norte Energia, contrastam fortemente com as novas e modernas
instalações da FUNAI que foram construídas pela Norte Energia. O escritório da GAI é
uma expressão material da identidade indigenista da Norte Energia e, portanto, deve ser
equiparado às outras agências indigenistas da região (notadamente, FUNAI e DSEI),
para que esteja adequado ao trabalho realizado, à seriedade e dedicação dos
profissionais, ao público que atende e aos princípios que defende de respeito à
diversidade cultural.
Acompanhamento do PBA-CI
Todos os programas e projetos do PBA-CI seguem em andamento por meio da atuação
da equipe da GAI e das empresas contratadas. Os contratos com as executoras,
encerrados em maio de 2018, foram renovados. Além da continuidade das ações, a
manutenção das executoras garantiu as condições para, junto aos indígenas, redefinir as
atividades para os próximos anos. A partir das discussões com os indígenas, a GAI
estabeleceu os termos de referência para a contratação das executoras que
desenvolverão as atividades nos próximos dois anos. A contratação das executoras para
este período está em andamento. Durante estes dois anos, está também prevista a
realização da revisão da matriz de impacto e dos programas e projetos do PBA-CI. Esta
revisão será realizada pela empresa Worley Parsons que já foi contratada
especificamente para esta atividade. O desafio atual da GAI envolve, sobretudo, a
coordenação entre o desenvolvimento das ações de curto prazo das executoras e o
planejamento de ações de médio e longo prazo implicados na revisão do PBA-CI.
Mesmo neste contexto de transição, os programas e projetos do PBA-CI apresentam
alguns resultados expressivos.
O Plano de Gestão é executado pela Gerência de Assuntos Indígenas com a atuação
direta da antropóloga gerente. Além de acompanhar a execução dos compromissos do
PBA-CI, o Plano de Gestão está diretamente envolvido com realização das reuniões nas
aldeias especialmente na condução dos Subcomitês. A agenda de reuniões dos
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Subcomitês foi retomada consistentemente e ocupou praticamente todo o último
trimestre do ano de 2018.
Quadro 6.1.a
Agenda de Reuniões dos Subcomitês
Data
30/10 – 02/11
07 – 10/11
16 – 18/11
20-29/11
29/11 – 03/12

Sucomitê
Asurini
Arara
Arara
Xikrin
Parakanã

Terra Indígena
Koatinemo
Cachoeira Seca
Arara do Laranjal
Trincheira do Bacajá
Apyterewa

As reuniões dos subcomitês contaram com a participação de representantes
institucionais da FUNAI, DSEI e SEMEDs, além das executoras e dos técnicos e
gestores da GAI. Como em outras reuniões, as principais pautas das discussões nestas
reuniões se concentram nos temas relacionados às atividades produtivas e às obras de
infraestrutura. Outros temas recorrentes são os compromissos já firmados e as
responsabilidades institucionais. De acordo com a gerente de assuntos indígenas, estas
reuniões nas aldeias têm sido muito proveitosas tanto para a condução e decisão sobre
as ações, quanto para o avanço no diálogo com maior compreensão dos indígenas sobre
os fluxos e processos de atendimento as suas demandas (Fotos 1 a 3 do Anexo 9).
O Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) mantém o apoio às 28 associações
indígenas estruturadas em todas as terras indígenas e junto aos indígenas citadinos e
ribeirinhos.
Quadro 6.1.b
Associações Indígenas
Terra Indígena
Arara da Volta grande
Juruna do Km 17
Paquiçamba
Koatinemo
Araweté
Apyterewa
Kararaô
Cachoeira Seca
Arara
Xipaya
Kuruaya
Trincheira Bacajá
Citadinos e ribeirinhos
Comunidade São Francisco

Nº de
Associações
2
1
3
2
1
1
1
2
1
2
3
3
5
1
28

O apoio se concretiza por meio das atividades formativas, das consultorias contábil,
jurídica e técnica, e do acompanhamento na execução dos projetos. No último trimestre
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de 2018 foram realizadas formações de dirigentes das associações e curso de
informática. Entretanto, o principal resultado alcançado pelo PFI foi, como em 2017, o
acompanhamento da comercialização de peixes produzidos por meio de tanques rede
implantados pelo Programa de Atividades Produtivas junto às aldeias da Volta Grande.
Em 2017 as aldeias Paquiçamba e Furo Seco comercializaram R$ 31.444, 00 de pescado
com compradores de Altamira. Em 2018, esse valor subiu para R$ 86.993,00. Um
aumento significativo e muito valorizado pelos indígenas, que exige do PFI ações
contínuas de qualificação na gestão das associações.
Como relatado anteriormente, está em andamento a construção das sedes das
Associações Indígenas no Reassentamento Urbano Coletivo Pedral (Foto 4). Estão em
construção as sedes das associações AIMA, INKURI e KIRINAPANE, todas
relacionadas aos indígenas citadinos. A utilização destes espaços está em discussão no
âmbito do GT Pedral.
Além do apoio e da mediação junto às associações e instituições, o PFI acompanha
diretamente nas aldeias as discussões para sobre os Planos de Vida e Plano de Gestão
Territorial e Ambiental (PGTA), atividades integradas ao Programa de Gestão
Territorial Indígena (PGTI) que envolve o fortalecimento das associações indígenas.
Também nas aldeias o PFI participou do planejamento e discussão dos Termos de
Referência para a fase de transição no contexto da reelaboração do PBA-CI.
O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) é composto por três projetos que
tratam do planejamento, monitoramento e conservação territorial e ambiental. Como
tem sido relatado, as atividades são desenvolvidas em todas as terras indígenas e
envolvem realização de oficinas de capacitações, ações de monitoramento e manejo.
No plano das ações de monitoramento, as atividades no último trimestre de 2018
consolidaram informações importantes sobre a identificação dos focos de calor
localizados dentro e no entorno das terras indígenas. Em setembro de 2018, foram
detectados 1.236 focos de calor no interior das TIs e 936 no entorno. Em outubro estes
números aumentaram para 2046 e 1653, respectivamente. Em comparação com
setembro do ano passado, o número de focos de calor no interior da TI diminuiu para
menos da metade (44%) e no entorno para um terço (33%).
Os monitoramentos de caça, pesca e fitofisionomias segue sendo realizado com
envolvimento direto dos indígenas. Como informado nos relatórios anteriores, no caso
do monitoramento de fauna os indígenas executam periodicamente atividades como o
preenchimento de 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 plano das atividades de planejamento foram realizadas oficinas de Ocupação
Territorial Regional em que foram apresentados mapas produzidos no escopo deste
programa, tais como: foco de calor; monitoramento, uso e ocupação; etnodiagnóstico.
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Com apoio neste material, as oficinas oportunizaram discussões importantes sobre
planejamento, vigilância e fiscalização das terras indígenas.
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). 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 e já foi contratada empresa para a construção das 03 que restam); 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.
Atualmente estão contratados 56 colaboradores para atuarem diretamente nas UPTs. Foi
realizado processo seletivo para contratar técnicos e coordenadores e para formar o
cadastro de reserva. A seleção dos profissionais para atuarem nas UPTs é feita junto
com a FUNAI. Destaca-se que alguns contratados são indígenas e que até o momento
não houve registro de problemas relacionados a esses profissionais. Nas UPTs o
trabalho dos colaboradores enfoca a identificação, caracterização e comunicação de
alguma situação ilícita, tal como: retirada de madeira, abertura de roçado, invasão, pesca
ou caça em área proibida. O trabalho das UPTs está articulado com os dados produzidos
no Centro de Monitoramento Remoto, que está localizado na FUNAI em Brasília, onde
trabalham 09 colaboradores também contratados pela Norte Energia. Como já relatado,
os mapas, as imagens e demais informações produzidas pelo CMR abrangem o Médio
Xingu e a Amazônia Legal, com capacidade para abranger todo o território nacional.
Todo o fluxo de informações é controlado pela FUNAI.
Com relação à construção da sede da FUNAI, outro compromisso do Termo de
Cooperação 316, a obra foi entregue em 30 de outubro e inaugurada no dia 11 de
novembro de 2018 (Fotos 5 a 8). O projeto seguiu as definições da própria FUNAI e
inclui: salas de administração e atendimento, espaços para equipamentos,
estacionamento e auditório. Com as novas instalações os servidores da FUNAI, 28 dos
quais foram recentemente empossados, terão melhores condições para o
desenvolvimento das ações indigenistas, incluindo o acompanhamento os compromissos
da Norte Energia. 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 em 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.
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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). As atividades do último trimestre estiveram
voltadas à realização da reunião extraordinária do TEEMX, Território Etnoeducacional
do Médio Xingu, realizada nos dias 01,02 e 04 de outubro. Essas reuniões foram
também motivadas pelo MPF que mobilizou as instituições intervenientes para
participar de audiência pública, realizada em 03 de outubro, visando estabelecer as
responsabilidades e competências com relação à educação escolar indígena na região.
Estas reuniões tiveram ampla participação de lideranças e professores indígenas, bem
como de representantes institucionais. Efetivamente, as ações de educação ganham cada
vez mais destaque no conjunto das preocupações de indígenas, técnicos e autoridades da
área.
Com relação ao Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas, a gestora do PEEI
informou que do total de 34 escolas a serem construídas, 18 já foram concluídas e 13 já
foram entregues, 06 estão em construção e 10 em contratação. Como relatado
anteriormente, os modelos das escolas foram definidos pelo FNDE com formatos que
variam entre duas, quatro e seis salas de aula. As escolas 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.
Quadro 6.1.c
Escolas Indígenas
Terra Indígena
Paquiçamba
Boa Vista
Arara da Volta Grande
Xikrin
Parakanã
Asurini

Nº de escolas
3
1
1
3
4
1

Nº de salas
6
4
4
6
10
6

Com as 13 escolas já construídas e entregues, são 36 salas de aula equipadas e
utilizadas, com capacidade para atender 1080 alunos por turno. Embora não existam
dados consolidados estima-se que esse número seja maior do que o número total de
alunos indígenas de toda a região do médio Xingu. Estes dados demonstram a
importância do PEEI e seu potencial de qualificação e transformação da educação
indígena na região.
No âmbito do projeto de formação de professores, elaboração e distribuição de materiais
didáticos, foram finalizados e entregues às secretarias de educação os materiais Juruna e
Arara da Volta Grande. Entre estes indígenas, os materiais recentemente elaborados
complementam os livros e cartilhas já produzidos, formando um acervo que tem o
potencial de impulsionar a educação indígena na região. É importante lembrar que os
próprios professores indígenas são autores destes livros, o que torna esse processo ainda
importante e transformador para o contexto da educação indígena na região, pois além
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do material, o PEEI está contribui para o fortalecimento dos professores indígenas como
atores da política educacional. Os projetos políticos e pedagógicos dos Juruna, dos
Arara da Volta Grande e de outras etnias encontram-se em fase final de revisão e
consolidação da documentação para serem entregues nas SEMEDs.

Capa dos livros “Peixes e Animais da Volta Grande do Xingu na Língua Yudjá” e “Remédios do Mato:
das Plantas à Cura – Saberes Juruna”

Capa do livro “Animais e Plantas da Volta Grande do Xingu na Língua Arara”
Fonte: Apresentação PEEI. Fevereiro 2019.

O Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI) segue sendo executado por meio
dos projetos: Reestruturação física, Fortalecimento das práticas tradicionais de saúde e
Educação em saúde indígena. Dentre as ações em andamento destaca-se a participação,
em novembro de 2018, na Pré-Conferência de Saúde Indígena (Etapa Local) e o apoio à
Etapa Distrital da VI Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada no período e 10
a 12 de dezembro de 2018 – este apoio incluiu a logística de transporte dos indígenas
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das Aldeias x Altamira x Aldeias, hospedagem no hotel Castelo, alimentação, coffee
break e auditório.
Além da participação e apoio aos encontros de saúde, o PISI ao lado o programa de
infraestrutura (PIE) é responsável pelo o atendimento ao compromisso de construir e
entregar 34 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). Até fevereiro de 2019 foram
construídas e equipadas 31 UBSI, que estão prontas para entrega à SESAI - Secretaria
Especial de Saúde Indígena/MS (Fotos 9 e 10). Como já analisado, todas as UBSI estão
localizadas nas aldeias da região e são muito valorizadas pelos indígenas e pelos
profissionais de saúde que atuam nas aldeias. Embora já estejam sendo utilizadas, a
formalização da entrega das UBSIs para a SESAI será consolidada com a assinatura de
Termo de Cooperação que está em fase final de negociação. As negociações estão
baseadas nas definições do PBA-CI que preveem ações para todo o período de
operação, incluindo, a contratação de 150 profissionais pelo período de cinco anos, a
aquisição de 31 veículos, o repasse mensal de combustível, a manutenção das UBSIs,
dentre outros. A assinatura do Termo de Compromisso está prevista para ocorrer nos
próximos meses e será um ponto de atenção para a análise nos próximos relatórios.
O Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI) segue sendo
executado por empresas contratadas por meio de ações que incluem as oficinas de
artesanatos, de trocas de saberes tradicionais e de etnoarqueologia, bem como, a
realização intercâmbios envolvendo todas as etnias incluindo os indígenas citadinos.
Está prevista a realização de oficinas de edição de vídeo para complementar as ações de
formação de videoastas. Alguns grupos, como os Arara da Volta Grande e os Juruna,
optaram por adaptar os projetos do PPCMI para constituir em suas aldeias um centro
cultural. Na aldeia Terra Wangã o espaço cultural “Casa de Memória Leôncio Arara” e
na aldeia Boa Vista o Centro Cultural “Cândida Juruna”.
O Programa de Atividades Produtivas (PAP) está em execução com atuação direta da
GAI. Desde seu início, em 2013, este programa está no centro da atenção dos indígenas,
das agências indigenistas e da própria Norte Energia, através da SSAI e GAI. Mesmo
com o afastamento da principal executora do PAP, no segundo semestre de 2018, os
resultados das atividades produtivas são muito expressivos, alguns ganhando
visibilidade outros ainda em fase de estruturação.
Como nos outros programas do PBA-CI, os técnicos e gestores do PAP discutiram
diretamente com os indígenas as ações a serem realizadas nos próximos dois anos,
durante as reuniões de validação dos Termos de Referência. Nestas reuniões os
principais temas discutidos foram a continuidade e ampliação das ações especialmente
relacionadas a produção de mudas de frutíferas e implantação de pomar; entrega de
ferramentas para roças ciclo 2018/2019; apoio na comercialização de peixes;
implantação de sistema de irrigação (cacau e pimenta-do-reino); apoio mecanizado no
preparo de áreas para implantação das roças ciclo 2018/2019; criação de peixe em
tanque-rede; adubação química na cultura de cacau; entrega de equipamentos e
implementos agrícola; fortalecimento das cantinas e comercialização da castanha e
borracha.
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A produção de mudas frutíferas e a implantação de pomar estão sendo realizadas nas
oito aldeias e nas duas comunidades da Volta Grande, onde já foram distribuídas 8025
mudas de diversas espécies, tais como: abacate, açaí, acerola, Biribá, coco anão,
cupuaçu, goiaba, jabuticaba, laranja, limão, manga, ponkan e pupunha (Fotos 11 a 14).
A entrega de ferramentas nas aldeias para o ciclo 2018/2019 foi realizada de acordo
com a demanda de cada grupo (Fotos 15 e 16). Todos os anos o PAP tem entregado
uma grande quantidade de ferramentas, o que já provoca uma apreensão com relação ao
descarte destes materiais. A produção deste tipo de resíduo é um ponto de atenção que
exigirá uma ação de controle durante a continuidade das atividades.
Além das mudas e ferramentas, o PAP concluiu o preparo mecanizado de áreas para a
implantação de roças nas aldeias da Volta Grande. No total foram preparados 93
hectares que servirão para o ciclo de roças de 2018/19. Também está em implantação o
sistema de irrigação para o cultivo de cacau e pimenta do reino nas aldeias Muratu e
Paquiçamba (Fotos 17 a 20).
Todas estas atividades têm apresentado resultados satisfatórios. Apesar de algumas
críticas, as atividades são em geral bem avaliadas positivamente pelos indígenas.
Entretanto, o projeto que tem maior aceitação e apresenta os resultados mais
expressivos é a produção de peixe no sistema de tanques-rede. O pescado produzido é
destinado à comercialização e, após um ano de experiências, é possível afirmar que os
indígenas já se apropriaram e as técnicas de produção já controlam satisfatoriamente a
cadeia de comercialização do pescado. Os números são reveladores dos resultados
positivos e justificam a ampliação da produção que está em curso. O processo envolve
as etapas de instalação e o povoamento dos tanques, a biometria e acompanhamento do
crescimento dos peixes, a comercialização e o reinvestimento na produção (Fotos 21 a
26). Em 2017, com cinco tanques rede instalados, foi produzido e comercializado um
total de 4072 quilos de pescado, representando uma renda de R$ 31.444,75. Em 2018
foram produzidos 12458 quilos, que representaram uma renda de R$ 86.933,61. Está em
andamento a ampliação do projeto com a instalação de mais 139 tanques redes,
distribuídos nas aldeias Furo Seco (32), Paquiçamba (34), Muratu, (50) e Terra Wangã
(33).
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. Além das comunicações diárias,
periodicamente os indígenas 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.
O PSA é também responsável pela realização das reuniões do Comitê de
Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida (condicionantes Nº 05 da LP Nº 01 da
LI). Motivado pelo gestor do PSA, o secretário deste comitê, que é indígena da aldeia
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Furo Seco, após dois anos sem atividade, convocou, uma reunião para os dias 12 e 13 de
março. A convocação foi feita pelo sistema de rádio para todas as aldeias da Volta
Grande. Nesta reunião serão tratados os itens de pauta regulares, que incluem os temas:
hidrograma ecológico; campanhas de monitoramento; resgates de fauna; qualidade de
água e navegabilidade. Nestas reuniões são convocadas as lideranças indígenas,
representantes da FUNAI e da Norte Energia e são convidados parceiros dos indígenas,
em geral, MPF, UFPA e ISA. A retomada das reuniões do Comitê de Vazão Reduzida é
fundamental neste momento, pois em 2019 está prevista a conclusão das obras das 19
turbinas e, consequentemente, terá início efetivo o cumprimento do hidrograma
ecológico, com suas vazões mínimas e máximas. Como prevê a condicionante do
IBAMA a partir da conclusão das obras o hidrograma ecológico será testado pelo
período de 06 anos. Portanto, é importante que os indígenas retomem as atividades do
Comitê, para se manterem informados e garantir que suas perspectivas sejam
consideradas na plena implementação do trecho de vazão reduzida.
As ações do Programa de Infraestrutura (PIE) seguem em andamento sob a
responsabilidade da Gerência de Assuntos Indígenas e da coordenação de obras do
entorno e obras indígenas. A equipe formada por analistas, técnicos e fiscais acompanha
o planejamento e a execução de obras em todas as aldeias. É importante destacar que
recentemente foi afastado o arquiteto e indigenista que ocupava a posição de gestor do
PIE. Este afastamento tem sido sentido especialmente pelos indígenas que já conheciam
e confiavam neste profissional, que tinha passagem pela FUNAI e por meio das visitas a
todas as aldeias, havia repactuado o plano de obras.
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 de acordo com a revisão das demandas por obras nas aldeias
realizada pelo gestor que foi afastado. O programa já conclui a construção de 31 UBSI
com alojamentos para equipe, 18 escolas, 28 sistemas de abastecimento, 182 banheiros
com sistema de esgotamento sanitário, 436 casas de madeira, 295 casas de alvenaria,
456 km de vias de acesso em terras indígenas, além do novo escritório da FUNAI em
Altamira (Fotos 27 a 34). As demais obras já acordadas com os indígenas e previstas no
PBA-CI já estão contratadas ou estão em processo de contratação.
O Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira (PRR),
formalmente concluído no contexto da emissão da LO, será retomado na medida do
processo de revisão do PBA-CI, que redimensionará as demandas das associações e
famílias indígenas citadinas e ribeirinhas, com especial atenção ao processo de
implantação do Reassentamento Urbano Coletivo Pedral. Como já relatado, no RUC
Pedral estão sendo construídas as sedes das associações indígenas, além das residências,
escolas, UBS, atracadouro e praças.
Com relação ao acompanhamento das famílias indígenas ribeirinhas, os gestores e
técnicos da GAI ampliaram o diálogo com as comunidades que participaram da reunião
do Subcomitê Citadinos/Ribeirinhos, realizada em Altamira nos dias 22 e 23 de
novembro. Como nos outros subcomitês, nesta reunião, com a participação da
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CGLIC/FUNAI, foram discutidas as ações do PBA-CI para os próximos dois anos.
Outro tema debatido foi a proposta do Plano de Gerenciamento Integrado da VGX, que
está diretamente relacionada às famílias ribeirinhas, indígenas e não indígenas.
A realização da reunião do subcomitê com a participação das famílias indígenas
ribeirinhas é uma importante estratégia para a inserção destas famílias no planejamento
das ações estruturantes desenvolvidas pela GAI. Efetivamente, as demandas dos
ribeirinhos para serem incluídos no PBA-CI e não apenas no PBA Geral acompanha
todas as fases do licenciamento. Apesar de ações importantes já desenvolvidas, a GAI
ainda não consolidou sua atuação e, portanto, ainda não estabilizou sua relação com as
famílias indígenas ribeirinhas.
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), parte das condicionantes da LP, e o
Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI), parte do PBA-CI, estão
integrados à Superintendência de Comunicação e Imprensa. O PCI mantém
comunicação diária com os indígenas, operando 70 equipamentos de rádio instalados
em todas as aldeias, nas comunidades ribeirinhas e em associações e instituições em
Altamira. Os dados sobre os equipamentos de rádios instalados demonstram o
impressionante aumento no número de aldeias. Em 2011, um ano após ser concebido e
implantado, o PCI dispunha de 32 equipamentos de rádio instalados nas aldeias. No
final de 2018, os rádios estão distribuídos em 66 aldeias, 03 comunidades ribeirinhas
além de 02 associações. A visualização dos mapas de distribuição dos equipamentos
ilustra a transformação no contexto indígena na região.
Figura 6.1.a
Mapa de Distribuição dos Equipamentos

Localização dos equipamentos de rádio em 32 aldeias em 2011. Fonte: relatório PCI Biolaw 2011-2013.
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Figura 6.1.b
Mapa de Distribuição dos Equipamentos

Localização dos equipamentos de rádio em 66 aldeias em 2018. Fonte: Apresentação PCI.
Fevereiro/2018.

A instalação e a manutenção dos equipamentos seguem sendo realizadas pela equipe do
PCI, que visita periodicamente as aldeias. Através do rádio a Norte Energia, as
empresas contratadas, as instituições e os próprios indígenas circulam diariamente
informações sobre o andamento das ações indigenistas e sobre outros temas de seu
interesse. Desde 2011, o PCI é fundamental para os indígenas encaminharem demandas
e reclamações, cujas rotinas já estão incorporadas no dia-a-dia das aldeias. Nos meses
de novembro, dezembro e janeiro foram recebidas 951 demandas, das quais a grande
maioria (mais de 80%) foram respondidas no mesmo dia. Os temas tratados, como
analisado anteriormente, estão relacionados aos motores e equipamentos, cotas de
combustível e programas do PBA-CI.
As rotinas de comunicação com todas as aldeias seguem, como já analisado, com o
acompanhamento diário que geram os registros do fluxo de demanda-resposta
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contemplando informações sobre a aldeia, o indígena demandante, o tipo e resumo da
demanda, a data da demanda/resposta e resumo da resposta. Todas as demandas são
encaminhas às instâncias relacionadas, sejam estas a própria Norte Energia, a GAI ou as
instituições intervenientes como FUNAI, DSEI, SEMEDs e outras. Apesar de
extremamente eficiente no registro e encaminhamento das comunicações e apesar do
sistema de rádio já ter sido plenamente apropriado pelos indígenas, o PCI ainda não
consolidou uma metodologia para o registro da avaliação que os indígenas fazem sobre
os temas tratados. Efetivamente, o PCI oferece uma possibilidade única para se registrar
e compreender a perspectiva dos indígenas. Para tanto, seria preciso incorporar à rotina
diária de comunicação o tópico ‘avaliação’, estimulando os indígenas a manifestarem
suas opiniões sobre o tema, o atendimento, a resposta ou ainda sobre a instituição
responsável. Com isso, o PCI estaria em melhores condições para desenvolver análises
qualitativas sobre o relacionamento dos indígenas com o empreendimento. Importante
lembra que tais análises são especialmente relevantes no contexto do processo de
revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI.
O PCNI é responsável pela capacitação, controle e monitoramento dos trabalhadores
que atuam nas aldeias. Desde 2014 já foram capacitados 2875 trabalhadores – em 2018
foram 429 capacitações. Além da capacitação o PCNI organiza a documentação dos
trabalhadores que atuam nas aldeias, assegurando que todos tenham documentação
pessoal, carteira de vacinação atualizada (exigência do DSEI) e termo de compromisso
individual (exigência da FUNAI).

7.0
Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental
Neste capítulo avalia-se o cumprimento ao Plano de Ação do Projeto UHE Belo Monte.
Nesta 24ª missão de monitoramento socioambiental será avaliado o avanço do
atendimento de ações ainda em aberto.
Há apenas uma próxima data-marco para atendimento de nova ação (Ação 10),
correspondente a 6 meses antes do início da operação da última turbina. Esse
atendimento deve ocorrer no 2º semestre de 2019, já que a operação da UG18 está
prevista para meados de 2020.
Assim como os relatórios anteriores, este contém o Quadro 7.0.d, no Anexo 12, com o
histórico do atendimento das ações em aberto até a missão anterior. A avaliação
correspondente a esta 24ª missão, para as ações em aberto e de atendimento contínuo, é
apresentada nos Quadros 7.0.a e 7.0.c, respectivamente, os quais estão incluídos na
sequência. O Quadro 7.0.b, incluído no Anexo 13, mantém o registro das ações já
atendidas.
Da avaliação realizada neste trimestre pelo consultor independente, apresentada nos
Quadros 7.0.a a 7.0.c, verifica-se que não houve avanço na situação de atendimento.
Assim, permanece o seguinte quadro das ações em aberto ou em atendimento contínuo:
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•
•
•

Em atendimento: Ações 14 e 16 (Meio Ambiente e SST, relacionada ao sistema de
gestão da fase de operação);
Não atendida: Ação 28 (relacionada ao balanço de carbono);
Atendimento contínuo: 6, 13a, 13b, 26a, 37a, 38a, 38b e 44.

Novos prazos foram estabelecidos para regularização e entrega dos produtos acordados
no Plano de Ação para as ações ainda consideradas em aberto. O atendimento às ações
foi verificado pelo consultor socioambiental por meio da análise de documentos e
relatórios, entrevistas e reuniões presenciais ou por conferências telefônicas, e por meio
da inspeção de campo realizada entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2019.
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Quadro 7.0.a
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Prazo Plano de
Ação
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01
Ação 10 - 6 meses antes do início da operação da última turbina.
Ação 14 - Desenvolver uma minuta 6 meses antes do
Sistema de Gestão /
do sistema de gestão integrado de início da operação
Planos e
Meio Ambiente, Saúde e Segurança da primeira turbina.
Procedimentos /
e Responsabilidade Social para a
Sistema de Gestão
fase de operação, compatível com
Ambiental e de Saúde
os requisitos do Padrão de
e Segurança durante a
Operação
Desempenho N° 1 do IFC. Este
sistema
deverá
contemplar,
minimamente, procedimento de
garantia de conformidade e
programas operacionais relativos às
ações de operação, bem como de
andamento dos programas do PBA
que apresentem ações na Fase de
Operação. Essa minuta deverá ser
submetida à Caixa Econômica
Federal (CEF) para validação.
Componente

Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente
no Relatório

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

Histórico: o prazo de atendimento a esta ação
(completa, ou seja, envolvendo o Sistema de
Gestão de MA e de SST) está relacionado ao
início da operação das turbinas (6 meses antes).
Portanto, essa deveria ter sido atendida em
setembro / outubro de 2015, já que o início da
operação nos dois Sítios, Belo Monte e Pimental,
está previsto para ocorrer a partir de 15/03. Ou
seja, o seu atendimento já era esperado desde o
11º RSAP.
Os registros das primeiras discussões com a alta
administração da NE sobre a necessidade de
adequação da gestão para a fase de operação da
UHE foram evidenciados pela consultoria
independente em março de 2015. No entanto, até
a emissão do 22º relatório os sistemas de gestão,
tanto para as questões socioambientais, como
para as questões de saúde e segurança do
trabalho, ainda não tinham sido concluídos. No
23º RSAP, a NE apresentou a nova estrutura do
Sistema de Gestão.

Segundo o 24º RSAP, a NE realizou a
apresentação da estrutura do Sistema de Gestão
Integrado (Minuta) em sua última visita para a
JGP e Caixa, e solicita a aprovação da mesma
para findar esta pendência.

Avaliação

Análise 24ª missão: em atendimento
Na missão de monitoramento socioambiental
independente, ocorrida em fevereiro de 2019,
foram apresentados os avanços nas questões
ambientais do SGI, de modo a evidenciar a quase
que conclusão de todos os procedimentos de
gestão voltados para as questões ambientais.
Seguindo o cronograma proposto, no período
deu-se andamento às entrevistas de diagnóstico
que havia sido iniciada no período anterior, foi
realizada a revisão e elaboração de
procedimentos, conclui-se o mapeamento de
processos, iniciou-se a implementação de parte
dos procedimentos, realizou-se o gerenciamento
de atendimento aos requisitos legais, com o
apoio da empresa IUS Natura e, por fim, iniciouse o processo de treinamentos nos procedimentos
de gestão.

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

25º RSAP

Apresentar a conclusão
dos documentos e da
implementação do SGI.
Realizar
a
primeira
auditoria interna do SGI e
a Reunião de Análise
Crítica.

Desta forma, todas as 5 fases do cronograma de
implantação do SGI foram alcançadas no
período, mesmo sem ser em sua plenitude. Em
relação aos procedimentos elaborados, até a data
da inspeção tinha-se 101 procedimentos
desenvolvidos em 7 diferentes áreas da gestão.
Para a conclusão do ciclo do PDCA, foi
solicitado pelo CSI a realização, ainda em março
de 2019, da primeira auditoria interna e a
respectiva reunião de Análise Crítica pela Alta
Direção, na qual se espera ter uma visão do real
estado de aderência do SGI às atividades
operacionais da NE. Ainda se mostra necessária
a plena conclusão/revisão dos documentos
pendentes, com especial atenção a Instrução de
Supervisão para os assuntos de meio ambiente.
Especificamente para SST, nesta 24ª Missão de
Monitoramento a NE evidenciou que diversos
documentos foram finalizados, inclusive
considerando os apontamentos e considerações
da SG4. Restava, no entanto, a aprovação e
alinhamento da implantação, já que parte das
diretrizes dos documentos já se encontram
implantadas. Uma auditoria interna deverá
realizada em março/2019 para avaliar o nível de
implantação
nas
duas
superintendências
(Socioambiental e de Gente e Gestão.
Cabe destacar que a ação estará plenamente
atendida quando a NE apresentar a minuta do
Sistema de Gestão de toda a empresa, em
especial com afetação na operação e áreas
correlatas/apoio, não somente de duas

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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Quadro 7.0.a
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente
no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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

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

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

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

Após análise e
aprovação da CEF.

6 meses antes do
início da operação
da primeira turbina.

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Sistema
de
gestão
definitivo para a fase de
operação.

Procedimentos
de
supervisão e auditoria para
a fase de operação.

Idem a ação 14

Análise 24ª missão: em atendimento

Segundo o 24º RSAP, O sistema de Gestão
Integrado, da Norte Energia, já está fechado e
sua estrutura, bem como os documentos
desenvolvidos será apresentado na próxima
missão. Conforme Anexo 04 (Planilha),
atualizada em 22/01/2018, os procedimentos
estão sendo desenvolvidos e aprovados em suas
diferentes instâncias. A IN, que regulamenta a
realização
e execução dos documentos, já
foi aprovado pelo Diretor Administrativo e
Financeiro
e está aguardando um parecer
jurídico para formalizar sua aprovação final,
tendo em vista que não há um consenso, na
interpretação do estatuto da companhia, quanto a
necessidade ou não de envio dos documentos
para aprovação do CA. Essa análise, bem como a
aprovação de todos os documentos no nível da
superintendência e início da fase de treinamentos
finais, já estará realizada e poderá ser verificada
na data da visita. Além dos Procedimentos a Ne
informa que tiveram um grande avanço na
garantia da conformidade
legal das áreas da
Norte Energia, com a implantação e
preenchimento da IUS Natura, sistema que
realiza a compilação das informações quanto ao
atendimento legal. Iniciou-se também no período
o levantamento de Perigos / Risco e Aspectos /
Impactos, os quais darão mais segurança ao
sistema de gestão. A Diretoria
da
NESA
também já decidiu expandir para toda a
companhia a implantação do SGI, o aditivo com
a empresa SG4 já está em curso. Esta segunda
fase deve iniciar em março/2019 e finalizar em
Dez/2019.
Segundo a NE, foi incorporado no sistema de
gestão procedimento para a verificação/auditoria
do sistema, conforme demostraremos na visita,
com isso solicitamos a baixa da respectiva
recomendação.

Idem a Ação 14.

25º RSAP

Apresentar a conclusão
dos documentos e da
implementação do SGI.
Realizar a primeira
auditoria interna do SGI e
a Reunião de Análise
Crítica.

Análise 24ª missão: em atendimento
MA: Idem a Ação 14.
SST: A NE apresentou a minuta de seu
procedimento de supervisão que foi apenas
moldado de acordo com o formato determinado
pelo sistema de gestão em desenvolvimento.
Quanto ao procedimento que trata de auditoria
interna, a Equipe da SG4 apresentou a minuta do
documento, o qual seria finalizado e implantado
na auditoria interna prevista para março/2019,
ainda que estivesse prevista apenas o
envolvimento de duas superintendências
(Socioambiental e de Gente e Gestão). Com a
apresentação do relatório dessa auditoria será
possível avaliar a metodologia e encerrar a
presente ação.

25º RSAP

Apresentar a conclusão
dos documentos e da
implementação do SGI.
Realizar
a
primeira
auditoria interna do SGI e
a Reunião de Análise
Crítica.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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Quadro 7.0.a
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação
6 meses antes do
início da operação
da primeira turbina.

Considerando que no início da
operação das primeiras unidades
geradoras ainda haverá atividades
de construção em andamento,
desenvolver
procedimento
de
gestão integrada, com a definição
de
responsabilidades
e
de
comunicação interna, considerando
as atividades concomitantes das
fases de obras/comissionamento e
operação.
Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03
Ação 28: Elaborar inventário de
Fase de Operação /
6 meses antes do
Balanço de Carbono
emissões de carbono para os
enchimento do
reservatórios da UHE Belo Monte.
reservatório.

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação
Procedimento de gestão
integrada para atividades
concomitantes das fases de
obras/ comissionamento e
operação.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente
no Relatório
Idem a reposta da ação 14. A NE, por meio do
24º RSAP, sugeriu finalizar as ações 16 “a” e “b”
e 14 “a”, e manter a 14 “b”, a qual já aborda
todos os itens, pois entendem que essas
recomendações ratificam a ação 14.

Apresentar inventário de
emissões de carbono para
os reservatórios.

Histórico: esta ação deveria ter sido atendida
desde a 8ª missão, quando se atingiu o prazo
previsto de 6 meses antes do enchimento do
reservatório. Ações de estruturação de grupo de
trabalho multidisciplinar da própria NE e de
contato com o pesquisador responsável pelo
estudo na fase rio (Projeto BALCAR) não
tiveram resultado, e a ação permanece sem
atendimento.

Avaliação
Análise 24ª missão: em atendimento

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

25º RSAP

Apresentar a conclusão
dos documentos e da
implementação do SGI.

MA: Idem a Ação 14.
SST: Sem alteração em relação à 23ª Missão de
Monitoramento.

Análise 24ª missão: não atendida
Não foram relatados avanços nesse período de
monitoramento. Aguarda-se a assinatura do
contrato com a COPPETEC (Fund. e Coord. de
Projeto Pesq. e Estudos Tecnológicos).

Realizar a primeira
auditoria interna do SGI e
a Reunião de Análise
Crítica.

25º RSAP

Apresentar Inventário de
emissões de carbono para
os reservatórios.

Segundo o 24º RSAP, a previsão de assinatura
do contrato para execução do inventário de
emissões de GEE é fevereiro/2019, junto a
COPPETEC (Fund. e Coord. de Projeto Pesq. e
Estudos Tecnológicos) e terá duração de 39
meses.

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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Quadro 7.0.c
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Prazo
Plano de
Ação
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01
Ação 6: Apresentar o Plano
3 meses
de Ação de Emergência
após a
solicitado pelo IBAMA no
assinatura
Parecer Técnico 143/2011,
do Contrato
referente ao atraso na
de
implementação das ações
Financiame
antecipatórias (condicionante
nto.
2.11 da LP).
Sistema de Gestão /
Planos e Procedimentos
/ Sistema de Gestão
Integrada de Programas
Ambientais
Componente

Ação

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

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

Trimestralm
ente nos
Relatórios
de
Conformida
de
Socioambie
ntal.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Apresentar o
Plano de Ação de
Emergência

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no
Relatório
Histórico: o contexto inicial desta ação era a apresentação do
Plano de Ação de Emergência solicitado pelo IBAMA por
conta do atraso na implementação das ações antecipatórias.
Já na primeira resposta da NE, informou-se que foram
elaborados diferentes documentos e revisões dos programas
socioeconômicos, incluindo as ações antecipatórias nas áreas
de educação, saúde e saneamento. A partir disso, passou-se a
acompanhar, a cada missão, a evolução da implantação dos
equipamentos de saúde e educação e da infraestrutura de
saneamento acordados com o IBAMA.

Avaliação
Análise 24ª missão: atendimento contínuo

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

25º RSAP

Continuar a incluir o
status das obras nos
RSAP.

O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde,
Saneamento) continua sendo reportado pela NE.

Encaminhar
relatórios
do
completos.

Nesse trimestre, a atualização foi feita com base nos
relatórios do Plano de Requalificação Urbana
referentes a dezembro/2018.

os
PRU

As informações atualizadas constam na Seção 4.1.1
do presente Relatório.

Segundo o 24º RSAP, as obras relacionadas à saúde e
educação constam do relatório das obras do entorno.

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

No caso das obras de Requalificação Urbana, os resultados
constam dos relatórios mensais do Plano de Requalificação
Urbana que continuam a ser emitidos ao órgão ambiental (CE
0842/2018-SSAI – Relatório de Outubro/18; CE 0937/2018 SSAI – Relatório de Novembro/18; CE 1129/2018- SSAI –
Relatório de Dezembro/18), contido no Anexo 08.
Histórico: esta ação, no que diz respeito ao meio ambiente,
era de atendimento crítico até a 3ª missão, quando foi
contratada a BIOCEV para coordenação do PAC e realização
da supervisão das obras.
Desde a 7ª missão a ação é considerada de atendimento
contínuo, sendo acompanhadas as evidências da supervisão
realizada pela BIOCEV nas obras e nas empresas de
montagem.
Segundo o 24º RSAP, no caso de SST a NE continua
buscando atuar firme junto a contratada para que a mesma
implemente a gestão interna de modo a antecipar-se as
notificações da Norte Energia. Para MA, a NE informa que o
aumento expressivo das NCs ocorreu devido ao período de
desmobilização das estruturas de apoio dos Sítio de Pimental
e Canais e Diques.

Análise 24ª missão: atendimento contínuo
MA OP: Neste período, as evidências da supervisão
realizada pela BIOCEV foram obtidas no Relatório
Gerencial Mensal – RGM-C emitido em dezembro de
2018, com a consolidação dos dados desse ano.

25º RSAP

Continuar apresentando
evidências consistentes
da supervisão de MA e
de SST.

Com base no RGM-C foi possível verificar o status
da gestão de desvios do PCAI e do PRAD para o
trimestre outubro-dezembro, que resultou na abertura
de 40 RDs para o PCAI, sendo 23 NCs e 17 RO. Para
o PRAD, nesse período foram emitidos 28 registros,
sendo 26 NCs e 2 ROs. Em relação ao fechamento
dos RDs emitidos pela Biocev até dezembro de 2018,
ressalta-se que no PCAI restavam 9 registros de não
conformidades em aberto. Já em relação ao PRAD,
encontram-se em aberto 38 não conformidades.
SST: A Equipe de SST da NE mantém suas práticas
de supervisão baseadas em inspeções programadas e
não programadas. Além disso, mantém a realização
de reuniões mensais com suas contratadas da OP para
alinhamento, troca de experiências e interface entre as
atividades. Sempre que situações anômalas estão fora
dos limites que estabelece, a NE emite cartas de alerta
para as empresas. É recomendável que a Alta Direção
da NE seja melhor envolvida nas discussões, além do
conhecimento e troca de Comunicações Externas.

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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Quadro 7.0.c
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Componente

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

Prazo
Plano de
Ação
Quando da
realização
das
Reuniões de
Análise
Crítica

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Quando da
realização das
Reuniões de
Análise Crítica

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no
Relatório
Histórico: o prazo desta ação está vinculado à realização das
Reuniões de Análise Crítica, tanto da NE como do CCBM.
Especificamente em relação à NE, desde a primeira missão
de monitoramento a empresa informa realizar análise crítica
do SGA nas diferentes instâncias (CGA, CMA, GT’s e
reuniões periódicas diversas). No entanto, por definição da
própria NE, a Consultoria Independente não tem acesso às
atas das reuniões realizadas com a participação da alta
direção. No 5º relatório, a consultoria incluiu a pauta mínima
que deveria ser discutida durante essas reuniões; porém,
como as Atas não são disponibilizadas, não é possível
constatar se todos os temas listados são de fato discutidos.
Diante desse fato, a NE tem apresentado algumas ações
resultantes dessas análises no RSAP.

Avaliação

Situação/
Risco

Análise 24ª missão: atendimento contínuo
Não Houve Reunião de Análise Crítica no Período,
no entanto, ressalta-se que o boletim de análise crítica
do PBA foi disponibilizado junto ao RSAP.

Prazo

Etapas / Entregáveis

25º RSAP

Prosseguir informando
as reuniões realizadas
no
período
e
disponibilizando
os
boletins de análise
crítica no RSAP.

25º RSAP

Continuar reportando
no RSAP ou RC os
resultados de todos os
monitoramentos
realizados
(efluentes
domésticos
e
industriais, qualidade da
água das ETAs e
bebedouros, ruído e
fumaça preta).

25º RSAP

Apresentar evidências
do
andamento no
próximo RSAP.

1)

2)

3)

Segundo o 24º RSAP, o Boletim de Análise Crítica consta do
Anexo 02 e as Atas do GT do SGI, do Anexo 06.
A NE entende que a recomendação já foi atendida por parte
de SST, os resultados são encaminhados no RGT (Anexo
05), não necessitando mantê-la.
Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03
Ação 26a: Monitorar todas as Trimestralm
fontes emissoras.
ente nos
Implementar todos os
Relatórios
procedimentos e diretrizes de
de
controle ambiental previstos
Conformida
nas diretrizes do PAC,
de
especificamente no Programa
Socioambie
ntal.
de Controle Ambiental
Intrínseco.
Fase de Construção /
Organização de Frentes
de Obra e Práticas de
Prevenção de Poluição
(Gerenciamento de
Resíduos Sólidos;
Gerenciamento de
Efluentes Líquidos;
Controle de Produtos
Perigosos)

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

Histórico: esta ação, cujo texto inicial já pressupunha
atendimento contínuo, gerou dificuldades de atendimento
desde o início, relacionadas à relutância na comparação dos
resultados dos monitoramentos com os padrões do IFC,
alegando-se que a obrigação seria apenas em relação à
legislação brasileira, e pela falta de análise crítica dos
resultados discrepantes e de proposição de ações
corretivas/mitigadoras, se necessário.
Com a evolução do atendimento, o próprio CCBM passou a
incluir os padrões do IFC nos seus Quadros comparativos de
resultados, e a apontar os resultados que não atendem a esses
limites. No entanto, não são propostas ações para melhoria
dos resultados, informando-se que o CCBM tem como
compromisso o atendimento à legislação brasileira.
Segundo a NE, os resultados dos monitoramentos realizados
são apresentados pelas executoras, mensalmente, por meio
dos RGM-Es.

Análise 24ª missão: atendimento contínuo

Segundo o 24º RSAP, os monitoramentos estão sendo
realizados em atendimento a legislação cabível para cada
controle ambiental, sendo eles: Resolução Conama 430/2011
e a Portaria de Consolidação 05 de 2017 anexo 20 (Portaria
2914) e a comparação com os parâmetros do IFC.

No trimestre foi realizado monitoramento de ruído,
conforme previsão apresentada nos relatórios
anteriores.

Os laudos estão inseridos no ANEXO 1 - 15º RC do PCAI –
Anexo 3.1-8 e 3.1-12 enviado ao IBAMA e contido no
Anexo 01.
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 06
6 meses
Aspectos da Linha Base Ação 37a - Realizar, fora da
AID, coletas de dados
após a
Biológica / Suficiência
assinatura
da linha base biológica
adicionais à linha base da
ictiofauna, para confirmação
do Contrato
para identificação de
nichos ecológicos ou
de ocorrência das espécies
de
Financiame
habitats naturais críticos citadas como ameaçadas

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Apresentar
metodologia a
ser utilizada nas
coletas
adicionais.

Histórico: A NE realizou coletas complementares fora da
ADA/AID para buscar as espécies com distribuição restrita.
Após a LO, a NE vai continuar realizando as expedições
junto com as campanhas trimestrais de monitoramento, para
procurar as espécies que ainda permanecem registradas na
ADA e AID.

Com base nos Relatórios RGM-E do PCAI (CCBM e
COMGEV) referentes a dezembro de 2018, foi
possível evidenciar a continuidade do monitoramento
de água, efluentes sanitários e industriais, e fumaça
preta realizado pelas empresas.
O monitoramento do tratamento de efluentes
sanitários é feito comparando-se os resultados aos
limites da CONAMA 430/11.
A comparação dos resultados com os padrões do IFC
também é feita. Quando os parâmetros extrapolam os
padrões, sejam nacionais ou internacionais, estão
sendo abertas não conformidades para tratamento dos
desvios.

Em relação aos resíduos sólidos, a NE contratou a
empresa GRI, responsável pelo gerenciamento de
todos os resíduos gerados nos canteiros.

Análise 24ª missão: atendimento contínuo
A NE informou que não houve registro de
desembarque da espécie Hypacistrus sp “zebra
marrom” nos portos de desembarque pesqueiro
monitorados.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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Quadro 7.0.c
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – 24º Monitoramento Socioambiental Independente (outubro a dezembro de 2018)
Componente

Ação

Buscar
informações
sobre
a
espécie
Hypacistrus sp “zebra
marrom”
no
desembarque
dos
pescadores de peixes
ornamentais
para
comprovar
a
manutenção/existência
da espécie. Se possível
evidenciar através de
registro fotográfico.
Apresentar evidências
do
andamento no
próximo RSAP.

(Acari zebra, pacu capivara e
arraia de fogo) e das espécies
de Loricarídeos
(ornamentais), citadas como
restritas à Volta Grande do
Rio Xingu.
Ação 38a - Aplicar os
melhores esforços (best
efforts) para a identificação,
até o menor nível taxonômico
possível, dos indivíduos de
flora, fauna terrestre e fauna
aquática coletados na linha
base do EIA e nos
monitoramentos,
especialmente para os gêneros
ameaçados, criticamente
ameaçados, quase ameaçados
e vulneráveis (considerar
listagens das agências
nacionais e IUCN).

Prazo
Plano de
Ação
nto.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no
Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

25º RSAP

Apresentar evidências
do atendimento e/ou
evolução dos processos
nas identificações das
espécies novas.

25o RSAP

Apresentar evidências
do
andamento
das
identificações
e
atualizar continuamente
os dados sobre o status
de
conservação
conforme as listagens
das agências nacionais e
IUCN.

Segundo o 24º RSAP, as informações atualizadas afetas a
esta ação encontram-se detalhadas no 15º RC, contido no
Anexo 01.
6 meses
após a
assinatura
do Contrato
de
Financiame
nto.

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

Apresentar evidências
do atendimento dessa
ação.

Histórico: o Projeto de Investigação Taxonômica, no período
de março de 2012 a outubro de 2015, realizou 16 campanhas
de monitoramento. Além disso, foram realizadas expedições
em conjunto com o trabalho das equipes do Projeto de
Monitoramento da Ictiofauna, que possibilitaram ampliar o
conhecimento das espécies de peixes do rio Xingu. Até o
presente momento, considerando-se o material proveniente
das campanhas de monitoramento da ictiofauna, dos eventos
de resgate e das expedições não relacionadas a programas do
PBA, foram contabilizadas 468 espécies no rio Xingu.
Considerando as coletas dos projetos do PBA e eventos de
resgate, foi coletado um total de 418 espécies. Os
pesquisadores que executam o Programa de Investigação
Taxonômica estão constantemente visitando museus
científicos e recebendo especialistas na universidade para
auxiliar na identificação das espécies novas para a ciência.
Além disso, estão sendo preparados manuscritos referentes à
descrição de novas espécies de peixes.

Análise 24ª missão: atendimento contínuo
A NE informou no 15º Relatório Consolidado para o
IBAMA que desde o último relatório, duas morfo
espécies foram descritas formalmente em 2018,
Crenicichla
dandara
(Cichlidae)
(Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0104) e Platydoras
birindellii
(Doradidae)
(Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0106)

1)

2)

3)

Segundo o 24º RSAP, até o momento não houve registro de
desembarque da espécie Hypacistrus sp “zebra marrom” nos
portos de desembarque pesqueiro monitorados.
As informações atualizadas afetas a esta ação encontram-se
detalhadas no 15º RC, contido no Anexo 01.

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

Ação 44: Para o atendimento
do Princípio do Equador 7,
deverão ser Apresentados
Relatórios Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental à Caixa
Econômica Federal (CEF),
seguindo minimamente a
estrutura apresentada no
Anexo 1 deste Plano de Ação.

Relatórios de
Conformidade
Socioambiental

Legenda:
Plano de Ação
Atendida

Ação 38b - Apresentar
relatório com os resultados
dos esforços de identificação.

1 ano após a
assinatura
do Contrato
de
Financiame
nto.

Trimestralm
ente após a
Assinatura
do Contrato
de
Financiame
nto.

Reportado pela Norte Energia

Em Atendimento ou Parcialmente Atendida

Relatório com os
resultados dos
esforços de
identificação.

Histórico: a NE apresenta em todos os relatórios a
atualização do status de identificação das espécies novas para
a ciência.
Segundo o 24º RSAP, as informações atualizadas afetas a
esta ação encontram-se detalhadas no 15º RC, contido no
Anexo 01.

Apresentar
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Histórico: os RSAP vêm sendo elaborados e encaminhados à
consultoria independente cerca de 7 a 10 dias antes das
missões de campo. Com isso, a equipe tem maior
embasamento sobre dúvidas a serem dirimidas, pontos a
serem checados nas vistorias e temas a serem tratados nas
reuniões, além de documentos extras a serem obtidos na
semana de vistoria. Os RSAP são fundamentais para
elaboração dos relatórios de monitoramento socioambiental
independente, pois incluem temas que não são tratados nos
RC para o IBAMA, como a questão indígena e as
informações de SST.

Análise 24ª missão: atendimento contínuo
A NE informou no 15º Relatório Consolidado para o
IBAMA que desde o último relatório, duas
morfoespécies foram descritas formalmente em 2018,
Crenicichla
dandara
(Cichlidae)
(Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0104) e Platydoras
birindellii
(Doradidae)
(Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0106).

Análise 24ª missão: atendimento contínuo

1)

2)

3)

Continuar apresentado o
RSAP

24º RSAP encaminhado à JGP em fevereiro de 2019.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
Não Atendida

Atendimento Contínuo

! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso
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8.0
Situação de Atendimento às Recomendações da Consultoria
Socioambiental Independente (da Due Diligence ou da Missão de
Monitoramento Anterior)
Os Anexos 14 e 15 apresentam o status de atendimento às recomendações em aberto da
Due Diligence e da 1ª à 23ª missão de monitoramento. No Anexo 14 constam as
recomendações consideradas não atendidas pelo consultor independente, enquanto que
no Anexo 15 são mencionadas tanto as recomendações atendidas nesse período, como
aquelas que já tiveram seu atendimento iniciado.
No próximo relatório estes anexos incluirão também o atendimento às novas
recomendações estabelecidas na 24ª missão. Esses anexos são atualizados a cada
Relatório de Monitoramento Socioambiental, constando dos mesmos a situação de
recomendações pendentes, bem como as recomendações emitidas no período anterior.
Recomendações atendidas são subtraídas dos Quadros. O atendimento às
recomendações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio da análise do 24º
RSAP; dos documentos e relatórios apresentados pela NE e outras empresas atuantes no
empreendimento; por meio de entrevistas e reuniões presenciais ou por conferências
telefônicas; e, também, durante a inspeção de campo realizada em fevereiro de 2019.

9.0
Conformidade do Empreendimento com os Princípios do Equador
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade atual do
empreendimento com os Princípios do Equador, com base nas informações do 24º
RSAP e em outros documentos encaminhados pela NE, referente ao período de outubro
a dezembro de 2018, e nos aspectos verificados pelo Consultor Independente durante a
inspeção de campo e as reuniões mantidas com a NE e/ou empresas por ela contratadas.
Conforme já mencionado em todos os relatórios anteriores, discute-se a seguir a
conformidade atual do empreendimento com relação aos Princípios 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
O Quadro 9.0.a, a seguir, resume a situação de conformidade do empreendimento com
os Princípios do Equador e Padrões de Desempenho do IFC, a qual é detalhada na
sequência.
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Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
Princípio 2.0 – Avaliação
Socioambiental
• Procedimento de Gestão de
Mudanças

• Identificação e Avaliação de
Impactos e Riscos

Síntese da Avaliação

MA: O procedimento para a fase de implantação foi elaborado e aprovado, porém não há evidência da sua aplicação até o
momento. Durante a visita em fevereiro de 2019 foi verificado que o documento necessita de ajustes para maiores
esclarecimentos em relação aos atores envolvidos na avaliação de mudança e como se dará o processo de aprovação da
mudança.
SST: A NE demonstra gerir as mudanças de forma bastante participativa, inclusive evidência discutir o contexto das
mudanças nas diversas reuniões que realiza com as empresas executoras, em especial da Obra Principal, nas reuniões de
Comissionamento e, recentemente, nas reuniões de interface. Considerando ser uma etapa importante de um sistema de
gestão, espera-se que exista a formalização da metodologia no SGI, ainda em fase de implantação.
MA – No escopo do SGI, um procedimento para levantamento de aspectos e impactos, riscos e perigos foi elaborado, contudo
o levantamento dos mesmos ainda não foi realizado.
A Equipe de SST mantém válido o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que identifica os riscos aos quais
seus funcionários estão submetidos, porém estão fora desse escopo os riscos ergonômicos e de acidentes. Para a identificação
dos perigos e avaliação de riscos na fase de Operação/Manutenção, a NE desenhou uma estratégia em conjunto com a SG4
que tem desenvolvido para suprir esse tema. É esperado que na próxima missão os resultados sejam apresentados.
O/M – A Eletronorte mantém seus programas legais de identificação de riscos ambientais, porém como não abrangem todos
aqueles existentes (lacuna da legislação por não exigir a identificação de riscos de acidentes, por exemplo), a executora possui
os riscos complementares no Sistema SAP/R3 e os considera na elaboração de Análises Preliminares de Risco (APR) para as
intervenções nos equipamentos. As fragilidades estão indicadas na Seção 3.2. Espera-se que a Norte Energia na estruturação
do SGI considere os perigos de SST da Operação e Manutenção, sem que exista conflito ou retrabalho pela Eletronorte.
OP – No caso das contratadas desse conjunto de obras, cada uma possui sua metodologia própria, incluindo PPRA, Programa
de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – PCMAT e Análises Preliminares de Risco (APR) para as diversas
atividades/processos em execução. O COMGEV, ainda que possua os programas de gestão emitidos, precisa validar se os
controles ali definidos estão implantados e se são suficientes, conforme indicado na Seção 4.3.2.
OE – As contratadas da NE possuem e exigem de suas subcontratadas o PPRA. Aquelas com maior estrutura de segurança do
trabalho possuem Análises de Riscos específicas para as atividades/processos mais críticos.

Conformidade

Parcialmente
conforme

Parcialmente
conforme
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Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
Princípio 3.0 – Padrões Sociais
e Ambientais Aplicáveis
• Gestão da conformidade legal
do empreendimento
− Identificação dos
requisitos legais e
outros requisitos
aplicáveis ao projeto

−

Avaliação de
conformidade legal do
Projeto

Síntese da Avaliação

NE/MA – A NE possui o PS de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos (PS NES GABM SGA 003/2012) em
seu SGA. Nesse período não foi evidenciada a atualização da Planilha de Normas e Leis para as questões ambientais. Destacase, no entanto, que devido à decisão de estruturação de um SGI, essa sistemática será alterada nos próximos monitoramentos e
esse procedimento deixará de existir ou será revisitado para compor o novo sistema de gestão da empresa. Está previsto no
cronograma de implantação do SGI, apresentado em agosto de 2018, que a identificação de requisitos legais será realizada
entre janeiro e março de 2019.
NE/SST – O procedimento que determinaria a metodologia foi elaborado por ocasião da 18ª Missão de Monitoramento,
quando as tratativas para contratação da empresa de assessoria jurídica estavam em tramitação. No entanto, nesta missão a
SG4 assessorou a NE na atualização dos requisitos. Uma auditoria de conformidade legal está prevista para 2019.
O&M – A Eletronorte não apresentará qualquer metodologia de acompanhamento dos requisitos legais, cujas necessidades
estarão abarcadas pela NE, fato que corrobora com a necessidade de a operadora participar da estruturação e implantação do
novo SGI da NE.
OP – O CCBM possui ferramenta para gestão dos requisitos legais. Processo não atendido pelo COMGEV até o momento.
OE – As empresas contratadas da NE não possuem metodologia para acesso aos requisitos legais, tampouco para indicar o
atendimento dos mesmos. No entanto, a NE avalia o nível de atendimento legal por meio da Supervisão de SST (ainda sem
suporte metodológico formalizado para a correlação entre supervisão e requisitos legais).
Quanto à verificação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao empreendimento, para a fase de
operação, o procedimento apresentado (PS NES GABM SGA 003/2012) não contempla metodologia para realização de uma
avaliação de conformidade legal abrangente, com periodicidade pré-definida, apenas aponta a necessidade de listar os
requisitos legais e outros requisitos não atendidos quando forem abertas não conformidades. Segundo a NE a metodologia
para avaliação da conformidade legal das questões socioambientais aplicáveis ao projeto seria incorporada ao Manual de
Gestão, que deveria ser apresentado no 22º RSAP, no entanto, devido à decisão de estruturação de um SGI, essa metodologia
deverá ser alterada nos próximos monitoramentos e esse procedimento deixará de existir ou será revisitado para compor o
novo sistema de gestão da NE. Segundo o cronograma de implantação do SGI, apresentado em agosto de 2018, o
procedimento de avaliação de conformidade legal será concluído/revisado entre janeiro e março de 2019.
Em relação à SST, até o momento as verificações não foram realizadas no formato de auditorias, tampouco são baseadas
numa metodologia baseada em conformidade legal. Existe, no entanto, o acompanhamento por meio de listas de verificações
pré-elaboradas e também inspeções do tipo aberta, onde baseada na experiência do Técnico de Segurança da NE, desvios são
identificados e as correções solicitadas. Algumas constatações sugerem que ainda existe grande oportunidade de melhoria

Conformidade

Parcialmente
conforme

Parcialmente
conforme
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Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
−

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

• Situação das multas e autos
de infração

PD 01: Sistemas de
Gerenciamento e Avaliação
Socioambiental
• Sistema de Gestão da NE
− Sistema de Gestão –
Foco Ambiental

Síntese da Avaliação
neste processo. É esperada adequação em 2019 neste quesito.
A NE possui as seguintes ferramentas de gestão do processo de licenciamento:
• Acompanhamento do licenciamento por meio de reuniões semanais do grupo de trabalho específico;
• Atualização da matriz de licenças;
• Sistema de Alerta do SGP (licenças e autorizações do IBAMA, SEMA). Condicionantes que têm prazo para atendimento ou
outra demanda entram no Sistema de Alerta. Condicionantes que não têm prazo ou demanda, mas que estabelecem um prérequisito, entram no controle de ofícios da FR;
• Atualização da planilha de licenças das obras do entorno;
• Controle de Ofícios (a responsabilidade sobre esse controle encontra-se em fase de transição e provavelmente passará a ser
realizado pela própria equipe da NE, portanto esse tema será objeto de verificação na próxima missão de monitoramento).
Uma importante pendência corresponde à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, mesmo após 36 meses de
operação da usina (Seção 3.2.2).
Foi encaminhado no período um arquivo com a atualização do status de multas e autos de infração (relacionados às questões
socioambientais), conforme mencionado no Capítulo 5.0. A NE acompanha a situação dos autos de infração recebidos por
suas contratadas. Ainda que existam registros, esses são pontuais e prontamente solucionáveis.
Não foi recebido qualquer auto de infração por entidades oficiais nesse período de monitoramento.

Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em fevereiro de 2019, foram apresentados os avanços
nas questões ambientais do SGI, de modo a evidenciar a quase conclusão de todos os procedimentos de gestão voltados para
as questões ambientais. Seguindo o cronograma proposto, no período deu-se andamento às entrevistas de diagnóstico que
havia sido iniciada no período anterior, foi realizada a revisão e elaboração de procedimentos, conclui-se o mapeamento de
processos, iniciou-se a implementação de parte dos procedimentos, realizou-se o gerenciamento de atendimento aos requisitos
legais, com o apoio da empresa IUS Natura e, por fim, iniciou-se o processo de treinamentos nos procedimentos de gestão.
Desta forma, as 5 fases do cronograma de implantação do SGI foram alcançadas no período, mesmo sem ser em sua
plenitude. Em relação aos procedimentos elaborados, até a data da inspeção tinha-se 101 procedimentos desenvolvidos em 7
diferentes áreas da gestão.

Conformidade
Parcialmente
conforme

Conforme

Em
desenvolvimento

Para a conclusão do ciclo do PDCA, foi solicitada pelo CSI a realização, ainda em março de 2019, da primeira auditoria
interna e a respectiva reunião de Análise Crítica pela Alta Direção, na qual se espera ter uma visão do real estado de aderência
do SGI às atividades operacionais da NE. Ainda se mostra necessária a plena conclusão/revisão dos documentos pendentes,
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Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
−

Sistema de Gestão Foco SST

• Cumprimento dos Programas
de SST exigidos por Lei

• Supervisão ambiental e
sistemática de tratamento de
não conformidades
− OP

−

OE

Síntese da Avaliação
com especial atenção a Instrução de Supervisão para os assuntos de meio ambiente.
NE – A Equipe de SST da NE trabalha com a SG4 para a implantação do Sistema de Gestão, o que está previsto para ser
concluído em 2019.
O/M – A Eletronorte apresentou o manual que sintetiza os procedimentos que possui. A partir desta missão será possível
acompanhar os resultados da implantação e os resultados alcançados. Maiores detalhes na Seção 3.2.
OP – As executoras dispõem de metodologias mais desenvolvidas para a composição de um sistema de gestão. O CONGEV
apresentou seu Plano de Gestão, cuja implantação deve ser atestada por uma auditoria interna, inclusive para avaliação de
eficácia das diretrizes ali determinadas, conforme está discutido na Seção 4.3.2.
OE – As empresas executoras das OEs não possuem Sistema de Gestão estruturado devido ao porte dos contratos e cultura das
empresas, o que é suprido pela Supervisão da NE. Uma vez estabelecido o Sistema de Gestão do Empreendedor, este pode
incluir as empresas contratadas, suprindo qualquer lacuna que exista.
NE – A NE possui implantados os planos e programas legais requeridos pela legislação. Para gestão de suas contratadas,
mantém metodologia de Supervisão de SST que avalia o nível de desempenho no atendimento dos requisitos legais e
programas de SST, conforme apresentado na Seção 4.3.
O/M – A Eletronorte possui programas de SST elaborados e implantados. O desempenho da Eletronorte está apresentado na
Seção 3.2.
OP – Em relação às empresas da OP, o resultado do monitoramento interno para mensuração do desempenho do CCBM
encontra-se apresentado e discutido na Seção 4.3.1, mostrando-se bastante adequado. A avaliação referente à documentação
do COMGEV foi apresentada na Seção 4.3.2. É importante que se avalie o desempenho do período confrontando o nível de
implantação das diretrizes definidas, já que a ocorrência de acidentes ainda é frequente e instável a cada mês.
OE – O resultado de desempenho das Obras do Entorno e empresas executoras dos programas do PBA encontra-se
apresentado e discutido na Seção 4.3.3, o qual se apresenta adequado na avaliação feita.

A empresa BIOCEV continua realizando a supervisão das questões do PCAI e do PRAD nas obras principais e, também, nas
atividades das montadoras. No período, foram emitidos 40 RDs para o PCAI, sendo 23 NCs e 17 RO. Para o PRAD, nesse
período foram emitidos 28 registros, sendo 26 NCs e 2 ROs.
A metodologia de supervisão ambiental garante o Registro de Desvios quando são identificadas anomalias. Estas são
encerradas somente quando as contratadas apresentam evidências de correção da pendência. De um modo geral, a
metodologia de supervisão é suficiente para garantir uma avaliação dos principais pontos que podem acarretar problemas para
o empreendedor. No entanto, é recomendado que os dados da supervisão sejam trabalhados estatisticamente para que traga
conclusões mais precisas para a tomada de decisão e, eventualmente, revisão da metodologia adotada. Não foi apresentada

Conformidade
Em
desenvolvimento

Conforme

Conforme
Conforme, mas com
oportunidades de
melhoria
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IFC
−

O&M

• Supervisão de SST e
sistemática de tratamento de
não conformidades

• Treinamentos
− NE

−

Empresas contratadas

Síntese da Avaliação
análise crítica indicando as principais fragilidades que deverão ser trabalhadas no próximo trimestre.
A empresa BIOCEV iniciou a supervisão da operação em outubro de 2017, conforme resultados evidenciados no RGM-C da
Supervisora. No período foram apresentados os resultados dessa supervisão, que mostram o total dos Registros de Desvios
(RDs) abertos no período, quantos são Não Conformidades (NCs) e quantos são Registros de Ocorrência (ROs).
Em relação ao SGI, existe um procedimento Inspeção de Supervisão para temas de SST, contudo para as questões de Meio
Ambiente o procedimento ainda não foi elaborado. Os controles são realizados, porém com a sistemática de supervisão e
controle que vem sendo aplicados desde antes do novo SGI.
OP – O resultado da Supervisão de SST sobre a OP encontra-se apresentado e discutido na Seção 4.3. No período a NE
manteve sua metodologia de supervisão, que conta com apoio dos Técnicos de Segurança em campo utilizando tablets com
aplicativo específico para a coleta de dados e desvios, os quais são trabalhados estatisticamente para gerar informações que
embasarão o redirecionamento de esforços na equipe para buscar melhoria de desempenho (se esta for necessária).
OE – No caso da supervisão sobre as executoras das OEs, a avaliação é similar, mesmo que as dinâmicas e prazos de
atendimento sejam mais variados. Foi recomendado que a NE avaliasse os resultados globais das empresas que trabalham sob
sua gestão e determine mecanismos de garantia que independam da capacidade de resposta das empresas. O resultado da
Supervisão de SST sobre a OE encontra-se apresentado e discutido na Seção 4.3.3.
O/M – A mesma metodologia de supervisão já está sendo aplicada pela Equipe de SST sobre as atividades da Eletronorte,
porém os resultados de desempenho e a quantidade de desvios têm variado consideravelmente desde o início do
acompanhamento.

Conformidade
Parcialmente
Conforme

Conforme, mas com
oportunidades de
melhoria

MA: o 24º RSAP não trouxe informações consolidadas relacionadas ao trimestre outubro-dezembro de 2018. Os registros
disponíveis no RSAP evidenciam parte dos treinamentos realizados no período.

Parcialmente
conforme

SST: a NE evidência controlar os treinamentos mínimos requeridos pela legislação.
OP – As empresas executoras da OP realizam basicamente os treinamentos legais e outros de capacitação para o exercício de
suas atividades. Os resultados estão apresentados ao longo da Seção 4.3.
OE – As empresas executoras das OEs seguem as mesmas diretrizes, ainda que existam pequenas variações a depender do
contrato. O resultado é apresentado apenas em percentual da quantidade de hora-homem de exposição ao risco, sem que haja
qualquer associação com o desempenho ou avaliação de efetividade.
O/M – A Eletronorte mantém seus funcionários treinados nos temas requeridos pela legislação. Os operadores, de acordo com
a prática do setor, devem ter uma carga de treinamentos mínima, o que é cumprido pela Eletronorte.

Conforme
Conforme

113

Quadro 9.0.a
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC
Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
• Implantação dos Planos,
Programas e Projetos
Socioambientais do PBA
− PGA
− PAC
− Meio Físico
− Flora

−

−
−

Fauna Terrestre
Limnologia e
Ictiofauna
Socioeconomia

Síntese da Avaliação

Conformidade

Conforme
Conforme
Conforme
Em setembro de 2018 o IBAMA considerou que houve descumprimento da condicionante 2.1 da LO, alegando que houve
interrupção do projeto de banco de germoplasma e do programa de recomposição vegetal da APP dos reservatórios. No
entanto, logo em seguida, o órgão licenciador autorizou o encerramento do primeiro e determinou a transferência de suas
atividades para o segundo. A não conformidade do programa de recomposição da APP foi devido à falta de planejamento para
a execução de plantios no ano agrícola 2018/2019. A proposta da Norte Energia para esse período é avaliar áreas de pastagem
para embasar a definição dos métodos de recuperação para os próximos anos. Essa atividade, no entanto, ainda não foi
iniciada. A destinação da madeira segue em andamento por meio das atividades das serrarias, ainda que com baixa demanda
de material. A produção de cavaco a partir da fitomassa lenhosa ainda não foi iniciada. Aguarda-se apenas a emissão da
licença de operação para iniciar a produção de carvão a partir dos resíduos da serraria Ipê. De forma geral, os monitoramentos
da vegetação seguem em conformidade. Ressalta-se apenas que foi solicitado ao IBAMA autorização para interromper o
monitoramento no Módulo 4, devido à interferência de terceiros na área e a problemas judiciais com a propriedade, porém
ainda não foi emitida uma resposta formal do órgão.
O monitoramento previsto dentro dos programas referentes à fauna terrestre e semiaquática, bem como no programa de
resgate de fauna nas ilhas, segue de acordo com o previsto no PBA e atende às condicionantes da LO. Não há novos impactos
a serem mitigados.
Os programas e projetos da limnologia e ictiofauna estão, de forma geral, sendo executados de acordo com as exigências do
órgão ambiental e os padrões do IFC.
Os planos/programas do meio socioeconômico estão sendo executados de acordo com o PBA, sendo que a seguinte
quantidade de planos/programa e projetos estão em continuidade após a emissão da LO: dois programas do PAC –
Contratação de Mão de Obra e Desmobilização/ Programa de Monitoramento da Mão de Obra Desmobilizada por Redução de
Quadro; 15 projetos do Plano de Atendimento à População Atingida; 3 projetos do Plano de Requalificação Urbana; 3
programas do Plano de Relacionamento com a População; 1 programa do Plano de Saúde Pública; e 5 projetos do Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu. Até essa missão não foram identificadas distorções ou desvios na
execução das atividades. A Norte Energia tem renegociado os prazos de algumas condicionantes com o órgão ambiental.
Destaca-se que o Plano de Atendimento à População Atingida tem sido constantemente modificado por novas demandas de
reassentamento, o que amplia as atribuições desses programas/projetos, principalmente os Projetos de Reassentamento Rural e
Urbano e o Projeto de Regularização Fundiária. No entanto, as atividades executadas estão de acordo com os padrões de

Parcialmente
conforme

Conforme
Conforme

Conforme,
com
necessidade
de
verificação
na
próxima missão.
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IFC
• Implantação do PBA-CI

• Interação entre os programas
ambientais e de saúde e
segurança
PD 02: Trabalho e Condições de
Trabalho
• Capacitação da mão de obra

• Segurança do Trabalho e
Saúde Ocupacional

Síntese da Avaliação
desempenho do IFC e dos Princípios do Equador.
O PBA-CI foi aprovado em julho de 2012 e teve seu Plano Operativo aprovado em abril de 2013. Para a sua execução a Norte
Energia estruturou a Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI) que, a partir de diversas reestruturações administrativas,
foi, em 2017, transformada, na Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI), vinculada diretamente à
presidência. Como detalhado na Seção 6.1 deste Relatório, a equipe da Norte Energia dedica-se ao atendimento e
acompanhamento diário de todas as ações do PBA-CI e das demandas dos indígenas, sejam essas desenvolvidas nas aldeias,
nos escritórios das empresas terceirizadas, nas instituições intervenientes ou no próprio escritório da Gerência em Altamira.
Em resposta às exigências da FUNAI, impostas com a emissão da Licença de Operação, Norte Energia contratou, em 2019,
empresa e equipes para a realização do processo de revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI. Neste processo,
serão avaliados os programas e projetos já executados e serão pactuados com os indígenas e instituições os termos para a
execução de ações de longa duração, que deverão ser executadas durante os anos de concessão do empreendimento.
Atualmente existem boas oportunidades de desenvolvimento deste conjunto de obrigações. A proposta de unificação dos
Sistemas de Gestão, embora não seja a única solução, tende a garantir maior interação entre os programas e, além disso, os
procedimentos operacionais do empreendimento.

O Programa de Capacitação de Mão de Obra segue de acordo com as necessidades de contratação e treinamento. As empresas
que executam as atividades de montagem das turbinas estão contratando em parceria com o SINE, priorizando os
trabalhadores que já atuaram na obra, o que agiliza a verificação da necessidade de capacitação, reciclando o treinamento para
a atividade existente no momento. As atividades atendem aos princípios preconizados.
NE – A Equipe de SST/MA mantém a gestão dos controles sobre os funcionários próprios, inclusive com a adoção de sistema
informatizado que garantirá maior controle e gestão da segurança, da saúde, de treinamentos, da CIPA, fornecimento de EPI,
entre outros.
O/M – A Eletronorte apresentou diversas práticas que podem ser apropriadas para a gestão da UHE Belo Monte e Pimental,
inclusive apresentou seu manual consolidado. Para maiores informações consultar a Seção 3.2.
OP – As empresas executoras da OP possuem equipes e metodologias que garantem o planejamento, determinação de
controles, monitoramento da eficácia dos mesmos e determinação de ações de correção/melhoria de desempenho. No caso do
COMGEV é importante que realizem verificações internas com o intuito de garantir que atendem ao que planejaram e o que
tais diretrizes são suficientes frentes aos desafios que possuem (Seção 4.3.2).
OE – Dado os diferentes níveis de governança das empresas contratadas para execução das obras do entorno, a Supervisão, tal
como ela foi concebida, tem fundamental importância para garantir a conformidade frente aos principais requisitos de SST.

Conformidade
Conforme

Parcialmente
conforme

Conforme

Parcialmente
conforme
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• Políticas e procedimentos de
RH
• Condições do Trabalho na
UHE Belo Monte

• Mecanismos de Reclamações
disponíveis aos trabalhadores

PD 03: Prevenção e Redução da
Poluição
• Gerenciamento de efluentes
líquidos
− OP

−

OE

Síntese da Avaliação

Conformidade

Os procedimentos da NE, do CCBM, do COMGEV e da Eletronorte, estão conformes, atendendo à legislação trabalhista. O
COMGEV implantou procedimentos unificados para todos os funcionários da obra e acompanha o acordo coletivo com o
sindicato, em fase de negociação, assim como o CCBM. Os procedimentos dessas empresas atendem às boas práticas para
contratação e desmobilização da mão de obra, com acompanhamento da área de Ouvidoria.
NE – O empreendedor proporciona condições adequadas para o exercício das atividades por seus funcionários.
O/M – Nenhum relato foi apresentado que viabilizasse a avaliação das condições do trabalho da Eletronorte, ainda que exista
padrão satisfatório reportado pelos funcionários entrevistados e nas condições observadas em campo. A disponibilização de
uma área de vivência e refeitório na UHE Pimental foi iniciada pela mobilização da executora. É esperado que a construção,
ao menos na UHE Pimental, seja finalizada no início de 2019.
OP – As empresas executoras conferem condições bastante adequadas para que os funcionários realizem suas atividades.
OE – As condições do trabalho proporcionadas pelas empresas executoras das Obras do Entorno são relativamente variadas,
porém apresentam-se num nível bastante adequado e condizente com a realidade. As eventuais situações adversas são
registradas por meio da Supervisão da NE, e oportunamente corrigidas pelas empresas.
Os canais de comunicação para recebimento de reclamações, sugestões e críticas do CCBM continuam em funcionamento. Os
mecanismos de reclamações disponíveis pela Norte Energia e, agora, pelo consórcio COMGEV, atendem os requisitos
preconizados pelos PE, estão organizados e em conformidade com o PD 02. A Eletronorte possui vários mecanismos que
propiciam ao colaborador comunicar-se e apresentar suas demandas/reclamações.

Conforme

No período, os resultados do tratamento de efluentes foram apresentados nos relatórios das executoras. Esses resultados são
discutidos na Seção 4.2.1. O monitoramento é feito por amostragens, conforme estabelecido no procedimento Plano de
Amostragem para o monitoramento dos efluentes industriais e sanitários.
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. Os efluentes gerados nos banheiros químicos móveis e nas caixas de
acumulação dos Sítios Canais, Pimental e Bela Vista estão sendo coletados com caminhão limpa fossa e descartados na ETE
do Sítio Belo Monte.
A NE determinou temas prioritários para a supervisão ambiental, inclusive solicita que as contratadas apresentem evidências
mensalmente para avaliação e arquivo. Assim, pôde-se evidenciar a regularidade deste processo de garantia. Mesmo com a
variedade de desempenho das obras, de localização e níveis das empresas, a NE tem condições de avaliar o resultado e
determinar ações corretivas caso identifique qualquer desvio.

Conforme

Parcialmente
conforme

Conforme, para ser
verificado
na
próxima missão

Conforme
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− O&M

Síntese da Avaliação
Os resultados do tratamento de efluentes são discutidos na Seção 4.2.3.

Conformidade
Parcialmente
conforme

Em relação à gestão das atividades operacionais, verifica-se mais uma vez que a Eletronorte tem mantido sua rotina de
monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto, buscando sua conformidade com a legislação ambiental
nacional. Desvios identificados têm sido, em todos os momentos, alvos de ações corretivas. Desvios nos parâmetros de
efluentes em períodos anteriores foram alvo de uma avaliação da eficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário,
sendo identificados os problemas e adotadas ações corretivas.
Em relação a este tema apenas uma situação merece atenção, refere-se à obstrução de uma caixa de contenção dos geradores
de energia da Subestação de Pimental que se apresentava com acúmulo de água e material oleoso. É recomendado uma
investigação para verificar a origem do resíduo e reparos, caso sejam constatados vazamentos de óleo no sistema.
• Gerenciamento de emissões
atmosféricas
− OP
−
−

OE
O&M

• Gestão de Resíduos Sólidos
− OP
−
−

OE
O&M

No período, os resultados do monitoramento de fumaça preta e as evidências da umectação de acessos foram verificados por
meio dos dados apresentados nos relatórios das executoras. Esses resultados são discutidos na Seção 4.2.1 desse relatório.
As emissões atmosféricas são objeto da supervisão ambiental realizada pela Equipe de SSTMA.
Nas inspeções constatou-se que tanto a unidade de Pimental como a de Belo Monte, utilizam em casos de emergências
geradores de energia a óleo diesel. Para estes, foi estabelecido que a verificação das emissões por meio de laudo será
contemplada no sistema de gestão e no plano de manutenção preventiva da Eletronorte. Será ainda realizado levantamento
sobre a periodicidade de manutenções no manual do fabricante e posterior contratação de empresa para realização da medição
para emissão dos devidos laudos.
No período, os resultados da gestão dos resíduos sólidos foram verificados por meio dos dados apresentados no relatório das
executoras. Esses resultados são discutidos na Seção 4.2.1 desse relatório.
Idem ao Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Os resíduos gerados na operação das duas casas de força e demais áreas operativas, passaram a ser destinados à empresa GRI,
que passou a operar a central de resíduos já existente no sitio Belo Monte. Somente o resíduo perigoso líquido (óleo
inservível) vem sendo destinado pela Eletronorte, encaminhado para empresa Lwart Lubrificantes, que é autorizada para dar
destinação adequada. Destaca-se que por ocasião da inspeção, mais uma vez, foram apresentadas pela Eletronorte/Scovam
todas as guias de destinação de resíduos (resíduos de banheiros ao CCBM, lâmpadas, resíduos de óleo, e resíduos sólidos). O
lodo da Estação de Tratamento de Água-ETA é encaminhado para Estações de Tratamento de Efluentes-ETE.

Conforme
Conforme
Em atendimento

Conforme
Conforme
Conforme

Na inspeção na Central de Resíduos da GRI, observou-se uma gestão adequada, com as baias de segregação bem definidas e
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Síntese da Avaliação

Conformidade

em tamanho adequado e com piso impermeável preservado. Contudo observou-se que as canaletas do sistema de separação
água-óleo da baia onde se encontram os produtos perigosos, necessitam de manutenção e limpeza e checagem de eficiência,
uma vez que, havia evidências de obstrução de fluxo, e em caso de necessidade emergencial, o sistema poderá não estar
operacional.
• Gestão de materiais perigosos
− OP
−
−

OE
O&M

• Gestão de ruídos
− OP

− OE
PD 04: Segurança e Saúde da
Comunidade
• Riscos Comunitários
Associados ao Fluxo
Migratório

• Segurança da Comunidade

• Saúde da Comunidade

As práticas empregadas na gestão de materiais perigosos foram verificadas nos relatórios das executoras e durante as visitas
de campo realizadas nessa missão de monitoramento.
A gestão de materiais perigosos é objeto da supervisão ambiental realizada pela Equipe de SSTMA.
As práticas empregadas na gestão de materiais perigosos foram verificadas durante as visitas de campo realizadas nessa
missão de monitoramento.

Conforme

Nesse período foi realizado monitoramento do ruído ambiental pelo próprio CCBM em pontos que ficam nos limites da obra e
em locais com propriedades particulares vizinhas as obras. 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.
De acordo com a NE não há monitoramento de ruído ambiental nos locais de execução das Obras do Entorno.

Conforme

A avaliação da ocorrência de fluxo migratório nos municípios da AID tem sido continuada com a análise dos indicadores
aprovados pelo IBAMA. As propostas de prevenção e mitigação para os riscos comunitários associados ao fluxo migratório
estão em fase de conclusão, destacando-se as de educação, saúde e saneamento, que foram concluídas e estão sendo entregues
para a administração municipal. Os indicadores sociais continuam sendo monitorados pelo Programa de Monitoramento dos
Aspectos Socioeconômicos (7.4) para certificação de que esses riscos atualmente são nulos. Todos os procedimentos são
gerenciados a contento, em conformidade com os Princípios do Equador e o PD 04.
Geral – As condições de tráfego na Rodovia Transamazônica (BR-230) melhoraram no período diante de reparos feitos na
rodovia pelo DNIT.
OP – As executoras da OP mantêm Planos de Gestão Viária, mesmo com poucas atividades em função da drástica redução do
efetivo. No entanto, possuem maior influência sobre os funcionários próprios.
OE – Para as OEs foi possível constatar poucas obras nesta inspeção de campo, tendo em vista a atual fase do
empreendimento.
A saúde da comunidade, tanto de trabalhadores quanto da população residente, está sendo acompanhada pelo Plano de Saúde
Pública, agora com acompanhamento apenas do Programa de Ação para o Controle da Malária Complementar (PACMc). Os
equipamentos de saúde previstos foram instalados, restando apenas o Hospital Materno Infantil que depende da avaliação da

Conforme

Conforme
Conforme

Não conforme.

Conforme

Conforme
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• Utilização de Serviços de
Vigilância / Seguranças

• Preparação e Resposta de
Emergências

PD 05: Aquisição da Terra e
Reassentamento Involuntário
• Plano de Ação para Compra
de Terras e Reassentamento
(PAR)

Síntese da Avaliação
Prefeitura. O total de obras de saúde previsto já totaliza 41 unidades, entre reformas, ampliações e novas construções. Foram
concluídas e entregues 39 obras à população da AID, as quais foram construídas e equipadas com aprovação da Vigilância
Sanitária do Estado. As atividades desenvolvidas atendem ao preconizado nesse Padrão de Desempenho.
OP – As executoras mantêm, desde o 23º período de monitoramento, vigias em locais estratégicos apenas para as suas
atividades. Assim, os acessos das Usinas passaram a ser geridos pela Norte Energia por meio de contratos específicos.
OE – Algumas das empresas executoras das obras do entorno inspecionadas possui vigilância, porém não são armadas.
O/M – A NE é a contratante dos serviços de vigilância e supervisiona o contrato. A vigilância tem se mostrado bastante
adequada a partir da 20ª Missão de Monitoramento, quando os contratos foram revistos/atualizados possibilitando maior
contingente de funcionários.
OP – As executoras das OPs possuem seus respectivos Planos de Atendimento a Emergências – PAEs e recursos humanos e
materiais; no entanto, houve redução de realização dos simulados planejados para testar suas diretrizes. O CONGEV não
mantém uma rotina regular de realização de simulados de emergência.
NE/OE – Em relação à OEs, a NE evidenciou manter seu Plano de Atendimento a Emergências – PAE que engloba todos os
contratos de forma bastante simplificada para que possam ser atendidas as diretrizes mínimas de atendimento às possíveis
emergências. Não se observa reporte, simulados ou registro de efetividade nas ocorrências de acidentes.
O/M – O Plano de Atendimento a Emergências – PAE da NE continua válido, porém com necessidade de revisão e não
implantado: importante parte dos recursos (materiais e humanos) ainda necessita ser mobilizada; adequações estruturais
precisam ser efetivadas e equipes treinadas/contratadas para viabilizar a realização de simulados de emergências com
consecutiva avaliação de eficácia. Alguns dos recursos mais significativos já estão mobilizados, porém sem uso (caminhão de
combate a incêndio, pipa e ambulâncias). Além disso, ambas as usinas não possuem auto de vistoria do corpo de bombeiros,
sem previsão de ser obtido. Maiores detalhes na Seção 3.2.
O Plano de Ação do Remanejamento (PAR) para a área rural e urbana foi elaborado, posteriormente foi feito novo estudo para
atendimento à população ribeirinha, definindo novos parâmetros de atendimento a essa população, por solicitação do IBAMA,
tendo sido registrado no documento denominado Relocação de População Ribeirinha (RT_SAF_Nº04-RelocaçãoRibeirinha_011015). Parte dessa população foi remanejada. No entanto, novas demandas surgiram e houve necessidade de
ampliar o atendimento para o Reassentamento na área do Pedral, com relocação de moradores do Jardim Independente II,
cujas famílias foram removidas por exigência da condicionante 2.6, alínea d. Nova demanda foi apresentada à Norte Energia
quanto à remoção de famílias residentes em palafitas no Jardim Independente I, que está em fase de negociação e mudança.
Nova demanda surgiu sobre a população ribeirinha, exigindo a delimitação de “territórios ribeirinhos”, aumentando as
responsabilidades da Norte Energia quanto a reassentamento. A contraproposta da Norte Energia foi aprovada pelo IBAMA,
restando apenas anuência da SEMMAS-Pará referente às intervenções na APP. Todas essas mudanças estão sendo registradas

Conformidade

Conforme

Parcialmente
conforme

Conforme
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• Avaliação de Aspectos Legais
do Reassentamento

• Arranjo Institucional para o
Reassentamento Involuntário
• Cadastro Físico de
Propriedades e Benfeitorias
• Cadastro Socioeconômico
• Procedimentos de Valoração e
Pagamento de Indenização de
Terra e Benfeitorias e
Indenização do Deslocamento
Econômico
• Medidas de Restituição de
Meios de Vida

• Opções de Reassentamento e
Implementação das mesmas
• Medidas para Comunidades
Hospedeiras (do
Reassentamento)

Síntese da Avaliação
no PAR e estão em conformidade com os Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 05.
A regularização fundiária dos lotes individuais dos reassentamentos depende da regularização da gleba inicial e depois do
desmembramento em lotes, cujos trabalhos de medição foram retomados para elaboração de memoriais descritivos
individuais. Na zona urbana, são 11.306 imóveis com regularização iniciada em maio de 2016 e previsão de duração até
dezembro de 2022, com 4.317 imóveis no Reassentamento Urbano Coletivo e 6.989 no reservatório do Rio Xingu (cota
100m). Caso a Norte Energia adquira novas áreas, essas também deverão ser regularizadas. Tal processo está sendo executado
de forma integrada com os órgãos estaduais e federais.
Os Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terras e Benfeitorias, bem como de Indenização do
Deslocamento Econômico, seguem normatização oficial e a legislação vigente. A negociação com os atingidos se baseia em
um Caderno de Preços aprovado pelo IBAMA. Todos os procedimentos estão em conformidade com o PD 05.
Até o momento já foram realizados todos os cadastros necessários aos reassentamentos.
Até o momento já foram realizados todos os cadastros necessários aos reassentamentos.
A execução do reassentamento pela NE atendeu à política da empresa de buscar a negociação amigável nos processos de
desapropriação e reassentamento, seguindo os critérios definidos no Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural e
o Plano de Remanejamento das Famílias Interferidas pela UHE Belo Monte Moradoras na Cidade de Altamira e no Plano
Básico Ambiental (PBA). A negociação com os atingidos tem um valor mínimo de referência e se baseia em um Caderno de
Preços aprovado pelo IBAMA. O acompanhamento social das famílias optantes por reassentamento está melhor descrito no
item Monitoramento Pós-Relocação deste mesmo PD 05.
As Medidas de Restituição de Meios de Vida também constam em Programas e Projetos integrantes do Plano de Atendimento
à População Atingida. Os programas propostos estão conformes com os requisitos de restituição dos meios de vida dos
afetados por relocação compulsória, tanto nas áreas rurais como urbanas. Verificou-se que continuam em andamento as ações
do Sistema de Acompanhamento com a coleta direta de informações junto às famílias monitoradas. A riqueza de informações
e séries históricas já recolhidas vem sendo analisada para atendimento às condicionantes do licenciamento.
As opções de reassentamento e as formas de implementação estão incluídas no Plano de Ação do Remanejamento (PAR), que
contempla Matrizes com Critérios de Elegibilidade, em conformidade com o PD 05, e os programas integrantes do PBA.
Os equipamentos sociais construídos atendem às necessidades das comunidades locais.

Conformidade
Conforme

Conforme
Conforme

Conforme
Conforme

Conforme

Conforme
Conforme
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• Estruturação de equipe para
compra de terras e
implantação do PAR
• Laudos de Avaliação/
Efetivação do Pagamento das
Indenizações
• Divulgação e Consulta
pública
• Atendimento a Reclamações
• Documentação e Auditoria
• Monitoramento PósRelocação

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

Síntese da Avaliação
A Norte Energia continua com os procedimentos de execução das atividades com equipes próprias em parte dos projetos e
programas, e parte por contratação de empresas especializadas. Na atual fase, estão sendo elaborados estudos para definição
de uma estrutura organizacional.
Estes aspectos foram considerados conforme, considerando os procedimentos definidos até o momento. Novas tratativas
devem surgir, com a proposta de reassentamento da população ribeirinha na APP do reservatório do Xingu, cujo andamento
será observado assim que forem aceitas as propostas e definida a forma de execução dessa alternativa.
Os materiais produzidos pelo Programa de Interação Social e Comunicação (7.2) reúnem peças para mídia eletrônica, assim
como peças impressas distribuídas durante as atividades desenvolvidas pelos agentes de comunicação (mobilização e
reuniões). Utilizam os canais de comunicação da Central de Atendimento “Belo Monte Aqui” - 0800, Plantões Sociais e
Sistema de Radiofonia Indígena.
Para atendimento a reclamações existe a Ouvidoria com um Sistema Integrado de Comunicação que recebe a solicitação da
Parte Interessada pela via formal para recebimento, registro, gestão e resolução de demandas, que encaminha à Norte Energia.
O acompanhamento do Plano de Atendimento à População Atingida é feito pelo IBAMA, com relatórios consolidados a cada
seis meses. A equipe do IBAMA faz constantes vistorias e reuniões no empreendimento com as equipes gestoras e executoras
dos programas do PBA, assim como são expedidos documentos ao órgão pela NE sempre que necessário.
O público beneficiado pelas diferentes modalidades de reassentamento do RAR, RRC e RUC tem sido acompanhado pelos
projetos que fazem parte do Programa de Acompanhamento Social, a saber: Projeto de Acompanhamento e Monitoramento
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1) e o Projeto 4.6.2 – Atendimento Social e
Psicológico da População Atingida. A população ribeirinha tem sido monitorada separadamente. Constata-se que todos os
procedimentos estão em conformidade com os PE e o PD 05.

Permanece o registro de três espécies da flora inéditas para a ciência coletadas pelos programas do PBA: Mourera sp.,
Passiflora echnasteris e Aechmea xinguana. A espécie Mourera sp., a qual não está formalmente publicada, foi encontrada na
ADA e AID e há registros dela em outros rios do Pará. Está sendo realizado um monitoramento dessa espécie na fase de
operação desde março de 2016 e os resultados indicam que não houve alteração em sua fenologia, porém ocorre uma redução
de sua cobertura vegetal no Trecho de Vazão Reduzida. P. echnasteris foi registrada fora da área de supressão, próximo ao
CEA. Suas sementes foram doadas à Embrapa Cerrados. A. xinguana foi encontrada na ADA e fora da poligonal da LI. Suas
sementes foram doadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. P. echnasteris e A. xinguana foram enquadradas na categoria
“dados insuficientes” (DD) da IUCN. Apenas quatro espécies “em perigo” (EN) ou “em perigo crítico” (CR) foram
registradas pelos projetos de flora, as quais são alvo do projeto do banco de germoplasma. No âmbito do programa de

Conformidade
Conforme.
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme

Parcialmente
conforme
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• Fauna Terrestre

• Ictiofauna

PD 07: Povos Indígenas
• Suficiência da Linha Base

• Consulta e Participação

• Mecanismo de Reclamações

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

Síntese da Avaliação
recomposição vegetal da APP dos reservatórios, foi finalizada a 2ª avaliação do plantio de enriquecimento nos 147 ha
realizado no 1º semestre de 2018, que indicou uma taxa de mortalidade considerável. Houve poucos avanços no planejamento
das atividades de recomposição para o próximo ano.
Todas as espécies da fauna terrestre presentes dentro da área de influência direta do empreendimento e no seu entorno têm sua
presença assegurada, inclusive aquelas novas para a ciência que foram registradas até o momento. Não foram registradas
espécies novas para a ciência durante as campanhas de monitoramento, e a comparação da fase pré e pós-enchimento não
detectou novos impactos. Não há pendências quanto ao PD06.
Das 18 espécies novas para a ciência, 14 estão em processo de descrição. A espécie Hypancistrus sp. “marrom”, até o presente
momento só foi registrada dentro da ADA/AID.
A conformidade em relação à suficiência da linha base é um desafio permanente para a Norte Energia. As transformações no
contexto sociocultural e territorial indígena na região são constantes e envolvem o surgimento de novas aldeias e associações,
bem como o aumento no número de famílias citadinas e ribeirinhas.
Neste cenário de transformações, a Norte Energia tem adaptado sua linha base respondendo às pressões dos indígenas e
seguindo as orientações institucionais da FUNAI e MPF. Contudo, persistem desafios concretos que vem sendo tratados com
indígenas e instituições no âmbito do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande. Diante deste contexto, é prudente
considerar que com relação à Linha Base o empreendimento segue apresentando conformidade parcial.
Considerando a metodologia de elaboração dos estudos, a realização de reuniões de apresentação do PBA-CI para os
indígenas, as definições e os posicionamentos da FUNAI, os atendimentos na Gerência de Assuntos Indígenas, as atividades
nas aldeias e as reuniões dos CGI e as reuniões dos Subcomitês é possível afirmar que o empreendimento apresenta
conformidade em relação ao processo de consulta e participação.
O empreendimento mantém conformidade em relação a este requisito, através do Programa de Comunicação Indígena (PCI),
dos atendimentos realizados na Gerência de Assuntos Indígenas e da atuação das empresas contratadas que executam ações
nas aldeias. O PCI mantém acompanhamento diário das comunicações, que tratam de temas como: manutenção de motores,
combustível, reuniões, PBA-CI. De acordo com a Gerência de Assuntos Indígenas, o tempo de resposta e a eficácia dos
atendimentos têm sido bastante satisfatórios, reforçando a conformidade neste padrão de desempenho.
Apesar das ambiguidades que envolvem seus posicionamentos, os indígenas deixam claro que querem ver desenvolvidos os
projetos indigenistas do licenciamento. Além das manifestações nos estudos e reuniões, das indicações dos indígenas e da
abertura do Termo de Referência para a execução do PBA-CI, a conformidade em relação ao Consentimento Prévio Livre e
Informado está consolidada por meio das rotinas diárias de comunicação e atendimento, bem como através da constante
intermediação de instituições como FUNAI, DSEI e MPF. Estas instâncias garantem a circulação de informações estratégicas
para os indígenas avaliarem continuamente seus posicionamentos com relação ao empreendimento e as ações indigenistas em
andamento.

Conformidade

Conforme

Parcialmente
conforme
Conformidade
Parcial

Conforme

Conforme

Conforme
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Quadro 9.0.a
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC
Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
• Plano de Desenvolvimento de
Povos Indígenas (IPDP)

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

PD 08: Patrimônio Cultural
• Gestão do Patrimônio
Cultural

Princípio 4.0 – Plano de Ação
e Sistema de Gestão
Princípio 5.0 - Consulta e
Divulgação

Síntese da Avaliação

Conformidade

A implantação de ações visando ao plano de desenvolvimento dos povos indígenas foi adotada desde 2010, nas primeiras
etapas do licenciamento. A partir de 2012, no contexto da Licença de Instalação o plano de desenvolvimento dos povos
indígenas passou a ser concretizado através dos programas e projetos do PBA-CI. Para além das obrigações do licenciamento,
os indígenas têm apresentado exigências próprias, sendo possível perceber a existência de um PBA-CI institucional e um
PBA-CI dos indígenas. O processo de revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI, iniciado em 2019, apresenta a
oportunidade para superar esta divisão e assim contribuir para a construção da identidade do indigenismo corporativo da
Norte Energia. Enquanto persistir a situação de desencontro entre o PBA-CI institucional e o “PBA-CI indígena” é prudente
seguir considerando a conformidade parcial com relação ao PDPI.
As medidas de indenização e compensação estão em andamento desde o Plano Emergencial e constituem parte das ações
desenvolvidas no escopo dos programas do PBA-CI. Além das ações estruturantes do programa de infraestrutura e de
atividades produtivas, os indígenas recebem, mensalmente, cotas de combustível e transporte fluvial entre as aldeias e a
cidade de Altamira. Importante considerar que a conformidade a este padrão de desempenho deve-se também ao fato de que,
através de pressões e negociações, os próprios indígenas definiram muitas medidas de compensação e indenização.

Conformidade
Parcial

A grande maioria dos programas relacionados ao patrimônio cultural e arqueológico está finalizada, havendo atividades
apenas dos projetos 9.1.2 e 9.2.2. As atividades em andamento estão atrasadas em relação ao cronograma inicial, com a
conclusão sendo constantemente postergada.
Segundo acordado com o IBAMA, por meio da CE 0358/2017-DS e do Ofício nº 135/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA,
a maior parte dos programas do PBA, entre os quais os de arqueologia, está sendo reportada em RC anuais. Assim, o último
reporte ocorreu em janeiro de 2019, quando foi emitido o 15º RC, a partir do qual foi possível apresentar um status mais atual
dos projetos 9.1.2 e 9.2.2.
A discussão sobre o andamento desses projetos é feita mais adiante, no texto do PD08.
Em relação ao Plano de Ação, há ações ainda em aberto (em atendimento ou não atendidas). Há outras que foram
transformadas em ações de atendimento contínuo. A cada trimestre verifica-se progresso no número de ações atendidas. Em
relação ao Sistema de Gestão – ver situação acima, no PD 01.
Os mecanismos de consulta e divulgação estão estruturados desde o início da implantação do projeto. As ações de
comunicação voltadas à disseminação de informações sobre a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte são desenvolvidas na
região de influência do empreendimento desde 2006, com o início na fase dos estudos preliminares para elaboração do Estudo
de Impacto Ambiental-Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). Essas ações subsidiaram a emissão da Licença de
Instalação (junho de 2011) e a Licença de Operação (novembro de 2015), e promoveram interação continuada com os atores
sociais envolvidos com o empreendimento.

Conforme

Conforme

Parcialmente
conforme
Conforme
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Quadro 9.0.a
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC
Princípio do Equador /
Padrão de Desempenho do
IFC
Princípio 6.0 - Mecanismo de
Reclamação
• CCBM

• NE

Princípio 8.0 – Compromissos
Contratuais

Síntese da Avaliação

No período de abrangência deste relatório o CCBM prosseguiu o funcionamento dos canais de comunicação para recebimento
de reclamações, sugestões e críticas. Os mecanismos de comunicação disponíveis no canteiro de obras incluem: Centro de
Atendimento ao Trabalhador (CAT), Ouvidoria (e-mail e canal telefônico gratuito - 0800), atendimento dos representantes do
sindicato, Treinamentos Diários de Segurança, além de painéis, panfletos informativos, palestras e campanhas.
A Norte Energia possui sistemática de recebimento de consulta e reclamações em conformidade com os Princípios do
Equador. A Central de Atendimento 0800 091 2810 foi um dos primeiros canais diretos de comunicação do empreendedor
com a comunidade. Com ligações gratuitas de fixo ou celular, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, são atendidas
reclamações, sugestões e consultas de toda região, dos 11 municípios de influência direta e indireta da UHE Belo Monte e de
todo o Brasil.

Conformidade

Conforme

Conforme

Conforme
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Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental
Nesse período não foi possível evidenciar a atualização/conclusão da Matriz de Gestão
Ambiental com o acompanhamento dos Impactos Ambientais, válida para os diferentes
compartimentos do projeto. Com as novas diretrizes relacionadas ao Sistema de Gestão
da NE, essa atualização não será mais realizada no formato apresentado nos relatórios
anteriores. No escopo do SGI, um procedimento para levantamento de aspectos e
impactos, riscos e perigos foi elaborado, contudo o levantamento dos mesmos ainda não
foi realizado.
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
A gestão da NE sobre a obtenção e renovação de licenças, autorizações e portarias, bem
como o atendimento às suas condicionantes, junto aos diferentes órgãos intervenientes e
agentes financiadores, prossegue sendo utilizado o Sistema de Alerta do SGP e o
controle semanal. Encontra-se em implantação a ferramenta da IUS Natura (CAL) para
auxiliar nesse processo. 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.
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, que foi avaliado
utilizando os dados do 24º RSAP, verificou-se que nesse período não foram
evidenciadas alterações significativas na situação de atendimento, sendo que todas as
condicionantes já tiveram seu atendimento iniciado, estando com status de “em
andamento” (ver Quadro do Capítulo 5.0 deste relatório).
Conforme já informado no relatório anterior, duas condicionantes são consideradas
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) 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. Com a emissão dos últimos três relatórios consolidados, que
complementaram as informações solicitadas, aguarda-se a manifestação do órgão
formalizando o atendimento dessas condicionantes. Diversas alíneas de outras
condicionantes, com prazos curtos para atendimento, também se encontram atendidas.
Em relação às Populações Indígenas, as 13 condicionantes estabelecidas pela Licença
Prévia, assim como, as 08 condicionantes estabelecidas pela Licença de Instalação
(respectivamente, FUNAI Parecer 21/2009 e FUNAI Ofício 126/2011) vem sendo
atendidas desde 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. Com a emissão da Licença de
Operação não foram impostas novas condicionantes, mas recomendações através das
quais a FUNAI indicou a adoção de 14 ações necessárias para a continuidade do
processo de licenciamento (Informação nº 223/2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ).
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Embora todas as condicionantes já tenham sido objeto de ação específica por parte da
Norte Energia, uma condicionante ainda não foi plenamente atendida. Trata-se da
condicionante que exige a Elaboração de programa de documentação (condicionante
12 da LP).
O Programa de documentação ainda não teve sua metodologia definida junto à FUNAI,
mas o tema será tratado no âmbito do processo de revisão da matriz de impacto e
reelaboração do PBA-CI, cujas diretrizes já foram definidas junto ao órgão licenciador.
Em relação ao último relatório, destaca-se que, com a entrega da Sede da FUNAI na
cidade de Altamira, considera-se plenamente atendida a condicionante da LP nº 10, que
exigia a Melhoria na estrutura da FUNAI.
As demais condicionantes, que já atenderam às exigências do licenciamento, envolvem
os temas como: Elaboração do PBA do Componente Indígena; Elaboração e
Implementação do Plano de Proteção das Terras Indígenas; Celebração de Termo de
Compromisso garantindo a execução do PBA-CI; Criação de Plano de Comunicação
para as comunidades indígenas; Criação do Comitê de Monitoramento da Vazão
Reduzida e do Comitê Gestor do PBA-CI; Eleição de área para a comunidade indígena
Juruna do Km 17; Realização de estudos complementares; Criação de uma instância
específica para o acompanhamento da questão indígena; Definição clara dos
mecanismos de Sistema de Transposição de Embarcações (STE).
Quanto à verificação, pela NE, dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao
empreendimento, o 24º RSAP não trouxe a atualização da Planilha de Normas e Leis do
PBA. Essa sistemática será revisitada com a implantação do novo sistema de gestão
(SGI). A NE passará a utilizar o sistema CAL®, mesma ferramenta utilizada atualmente
pelo CCBM.
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.
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 dezembro 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 período em tela, os valores do indicador foram os seguintes:
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Período

Resultado do indicador

Meta

Outubro/18

99,53%

100%

Novembro/18

99,53%

100%

Dezembro/18

99,21%

100%

2° Semestre/2018

99,51%

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
válido para o Refeitório do Sítio Belo Monte. Segundo o RGM-E, a vistoria já foi
solicitada junto ao Corpo de Bombeiros.
Em relação ao COMGEV, nenhuma informação sobre esse tema foi apresentada no
RGM-E referente a esse período de monitoramento.
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, no Capítulo 5.0 avalia-se
também a situação das multas e autos de infração recebidos no período. Em relação à
situação apresentada no período anterior, não foram instaurados novos processos
administrativos em decorrência de autos de infração lavrados por órgãos oficiais.
PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em fevereiro de
2018, foram apresentados pelas empresas SG4 e NE, os avanços do SGI, de modo a
evidenciar quase que a conclusão de todos os procedimentos de gestão voltados para as
questões ambientais.
Seguiu-se o cronograma inicial proposto, que posteriormente foi detalhado em ações
mais focadas. No período deu-se andamento às entrevistas de diagnóstico iniciadas no
período anterior, foi realizada a revisão e elaboração de procedimentos; conclui-se o
mapeamento de processos; iniciou-se a implementação de parte dos procedimentos;
realizou-se o gerenciamento de atendimento aos requisitos legais, com o apoio da
empresa IUS Natura; e, por fim, iniciou-se o processo de treinamentos nos
procedimentos de gestão. As 5 fases do cronograma de implantação do SGI foram
alcançadas no período, ainda que não em sua plenitude.
Em relação aos procedimentos, até a data da inspeção tinha-se 101 procedimentos em
fase de elaboração ou revisão, desenvolvidos para 7 diferentes áreas da gestão,
Para a conclusão do ciclo PDCA, foi solicitada pelo CSI a realização, ainda em março
de 2019, da primeira auditoria interna e a respectiva reunião de Análise Crítica pela Alta
Direção, na qual se espera ter uma visão do real estado de aderência do SGI as
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atividades operacionais da NE. Ainda se mostra necessária a plena conclusão/revisão
dos documentos pendentes, com especial atenção à Instrução de Supervisão para os
assuntos de meio ambiente.
Em relação à gestão das atividades operacionais, verifica-se mais uma vez que a
Eletronorte tem mantido sua rotina de monitoramentos mensais de efluentes industriais
e de esgoto, buscando sua conformidade com a legislação ambiental nacional. Desvios
identificados tem sido alvo de ações corretivas, em todos os momentos. Desvios nos
parâmetros de efluentes em períodos anteriores foram alvos de uma avaliação da
eficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário, sendo identificados os
problemas e adotadas ações corretivas. Em relação aos demais desvios identificados
(kits de emergência, organização e limpeza) nos períodos anteriores, os mesmos foram
devidamente corrigidos.
Apenas duas pequenas novas situações merecem atenção, a primeira refere-se à
obstrução de uma caixa de contenção dos geradores de energia da Subestação de
Pimental, que apresentava acúmulo de água e material oleoso. É recomendada uma
investigação para verificar a origem do resíduo e reparos, caso sejam constados
vazamentos de óleo no sistema.
A segunda situação está relacionada à aquisição de duas carretas tanques, que servirão
de apoio aos trabalhos da manutenção. Essas carretas armazenarão volumes
significativos de óleo e deverão circular em diferentes áreas da usina. Assim sendo,
todos os locais de trabalho com essas carretas deverão estar supridos de kits de
emergência ambiental e, preferencialmente, contar com pisos impermeáveis e canaletas
ligadas a caixas separadoras água-óleo (SAO) para estacionamento desses veículos. Os
locais deverão ainda estar munidos de extintores de incêndio e outras medidas a serem
avaliadas pela equipe de SST da NE.
Ressalta-se que a utilização dessas carretas deve passar pelo processo de avaliação de
aspectos/impactos ambientais, e de riscos/perigos, conforme metodologia prevista no
SGI da operação.
No que se refere às questões de saúde e segurança do trabalho, na estruturação SGI é
importante que a Equipe de SST assegure a efetividade de alguns processos
imprescindíveis para a prevenção de acidentes e preservação da saúde dos trabalhadores
próprios e terceiros. A discussão completa está apresentada na Seção 3.1.2. Também
devem ser consideradas as práticas adotadas pela Eletronorte, que possui metodologias
implantadas e outras recém-determinadas, cuja avaliação está apresentada na Seção 3.2.
A implantação de uma gestão, a partir de um detalhado levantamento dos processos
desenhados para operar e manter as usinas, associado à identificação dos perigos e
determinação dos controles gerenciais, permitirá que a Norte Energia alcance com
maior assertividade seus principais objetivos. Permitirá também uma distribuição de
responsabilidades e autoridades adequada à sua estratégia de contratação; a
determinação de um plano de capacitação e conscientização dos funcionários próprios e
terceiros; e, possibilitará a definição de métodos efetivos de monitoramento e
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indicadores que, quando analisados, ajudarão a ajustar as rotinas e melhorar seu
desempenho.
Atualmente a NE mantém metodologia fundamentada na gestão de contratadas, das
quais exige que adotem e mantenham os controles sobre os principais requisitos ligados
à segurança do trabalho e saúde ocupacional, o que pode ser demonstrado pela
qualidade de vários dos Registros de Desvios apresentados. As empresas da Obra
Principal possuem maior capacidade de gestão interna que permite o planejamento de
suas atividades de forma segura, deixando a cargo da NE a supervisão dessas atividades.
No caso das contratadas das Obras do Entorno, o empreendedor auxilia na implantação
dos controles por meio de treinamentos e reuniões iniciais, além da supervisão que
adota. Por fim, reuniões de alinhamento e a supervisão também recaem sobre a
Eletronorte.
A supervisão tem como foco a identificação de desvios a partir de inspeções do tipo
aberta (não programadas) e fechada (baseadas em listas de verificação). Há algum
tempo tem sido recomendado que o processo de supervisão seja analisado sob uma ótica
mais abrangente e que busque causas básicas comuns, a partir das quais se defina ações
para melhorar o desempenho. Para tanto, indicadores e análises periódicas de dados
devem ser adotadas para que a equipe de gestão possa identificar com exatidão quais
são as fragilidades, quais são as melhores ações corretivas e qual é o foco (atividade,
empresa, equipe, etc.).
Especificamente sobre a Operação e Manutenção, a cargo da Eletronorte, o contrato não
incluiu explicitamente as condições em que deverá ser realizada, ou seja, muitas
responsabilidades não estão definidas entre a Norte Energia e a contratada. Determinou,
no entanto, que as atividades devem ser executadas respeitando as diretrizes legais,
ainda que esta definição seja bastante ampla.
Ao longo das últimas missões de monitoramento muito se discutiu sobre a necessidade
de implantação de um Sistema de Gestão para garantia do desempenho da operação e
manutenção em termos de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, conjunto de
diretrizes não previstas no contrato com a empresa executora. De encontro ao
atendimento à esta observação, a Operadora/Mantenedora apresentou seu “Manual de
Procedimentos de Segurança – Complexo Belo Monte”, que reúne diversos
procedimentos para execução segura das atividades. Como o documento foi
recentemente elaborado, ainda não existe um resultado positivo evidente, mas o
potencial de atender ao que se espera é bastante promissor.
Em paralelo a elaboração de uma metodologia de gestão pela Eletronorte, a NE está em
fase de finalização de seu sistema, que nesta segunda etapa (de março a
novembro/2019) abarcará a Superintendência de Operação e Manutenção, como
apresentado anteriormente na Seção 3.1.
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho (Seção 3.1.2 para a Norte
Energia e Seção 3.2 para a Eletronorte), o Projeto Hidrelétrico Belo Monte apresenta
bons níveis de conformidade com a legislação brasileira. Embora seja possível
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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.
Em relação aos registros de desvios, ainda que se mostrem coerentes, concisos e
pertinentes, cabe destacar a necessidade de melhor estratificação para viabilizar análise
das causas e tratamento (de diferentes maneiras) mais assertivo para reduzir a
criticidade ou frequência dos registros. De qualquer forma, independentemente da
identificação de desvios, é importante que sejam distribuídas as responsabilidades e
rotinas para que as demandas sejam regularmente cumpridas antes mesmo que se
tornem desvios, falhas, acidentes ou autuações.
No caso da Eletronorte, as poucas informações apresentadas no RSAP permitiram
avaliar superficialmente a extensão dos controles sobre os perigos de segurança do
trabalho. As informações mais consistentes ainda derivam da Supervisão de SST
realizada pela Norte Energia, que demonstram constância na quantidade de desvios
identificados e atraso no atendimento pela operadora.
Com a implantação da metodologia de acompanhamento da legislação se espera
melhora na variedade de verificação (baseada na legislação atualizada). Essa verificação
será realizada em intervalos determinados nos requisitos legais e na auditoria de
conformidade legal, que deverá ser realizada periodicamente para avaliar a efetividade
do processo de verificação sob o enfoque legal. Esse fato elimina a preocupação de que,
possivelmente, temas importantes não sejam priorizados na rotina de supervisão.
A Norte Energia realiza/participa de rodadas periódicas de reuniões, avaliação das
investigações dos acidentes, verificações por meio da Supervisão de SST e, também, de
envio de cartas externas para suas contratadas, com o objetivo de efetivar sua gestão
enquanto empreendedora. Nesse contexto, o RGT, tal como apresentado nesta Missão
de Monitoramento, deve possuir a prerrogativa de registrar as principais ações
desenvolvidas pela NE, bem como as discussões subsequentes (aceitação, determinação
de ações corretivas, de melhoria, etc.), incluindo a avaliação de desempenho em
comparação com o esperado. No entanto, não se observa o registro/relato do
acompanhamento das ações prometidas pelas executoras da OP para reduzir a
frequência de determinados temas de RDs.
Em relação ao desempenho em Saúde e Segurança do Trabalho (Seção 4.3), o CCBM
manteve seu desempenho nas LVs aplicadas pelas Equipes de Supervisão, inclusive
manteve-se reduzida a quantidade de acidentes no período, reflexo das ações
estruturadas que adotou, no entanto, apresentou resultado aquém do regularmente
apresentado como percentual de atendimento aos RDs, em especial em dezembro/2018.
Além disso, não atingiu a meta dos simulados de emergência que planejou para cada um
dos meses do trimestre.
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Já o COMGEV ainda apresenta resultados aquém do pretendido pela NE, que tem
influenciado para melhorar sua gestão, apresentar melhor nível de atendimento das LVs
e também maior velocidade no atendimento aos RDs. Outras oportunidades de melhoria
também foram discutidas, tal como avaliar o atendimento ao plano de gestão de SST e
PCMAT, e verificar se existem lacunas a serem tratadas. Na reunião realizada ficou
evidente o esforço para buscar a melhoria de desempenho, ainda que não tenha surtido
efeito na redução de acidentes no período avaliado.
A Eletronorte registrou novamente desempenho mediano, mesmo com o apoio
constante do Técnico de Segurança cedido pela NE. Por outro lado, com a finalização
do manual de procedimento relacionados a SST, é esperado que se registrem melhores
desempenhos a cada mês do próximo trimestre. A falta de entendimento entre as partes
sobre as responsabilidades e, também, os meios para solucionar determinadas
pendências, continuam impactando a solução dos desvios em aberto.
Como destaque, ressalta-se a necessidade de realizar as correções na infraestrutura para
atender ao projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e mobilizar a empresa que atuará
no atendimento a emergências e gestão dos equipamentos. As atividades para finalizar o
pleno atendimento da NR-13, no que concerne aos Vasos de Pressão; atendimento da
NR-33 sobre Espaços Confinados; e implantação do Plano de Emergência de Barragens,
também são exemplos de pendências que devem ser trabalhadas pela Norte Energia. O
recomendado é que estas pendências estejam estruturadas por meio de um plano de ação
com tarefas/ações, responsáveis e prazos. Assim, até mesmo o reporte fica mais
confiável e será explícito o que já foi realizado e o que falta ser feito.
Em relação à estrutura organizacional da NE, foi possível evidenciar que a proposta
anteriormente adotada para as questões de SST se mantém ativa, inclusive é evidente
que considera o desempenho das contratadas na reorganização da distribuição dos
Técnicos de Segurança e/ou necessidade de contratação de novos profissionais. As
demais empresas também mantêm profissionais atuantes, distribuídos de forma
estratégica nos locais em que atua. As empresas da Obra Principal possuem equipes
próprias em quantidade e qualificação suficientes. As contratadas das Obras do Entorno
também possuem Técnico de Segurança próprio ou contratado por consultoria que lhes
prestam os atendimentos necessários para estarem alinhados com a legislação e também
na solução de pendências que sejam registradas pela Supervisão.
No caso da Eletronorte, existem profissionais de segurança de atuam de forma itinerante
nas duas usinas, de forma simultânea na maior parte do tempo. A lacuna ocasional é
suprida pelo Técnico de Segurança cedido pela NE. Um cronograma foi elaborado para
garantir essa regularidade, além de um plano de trabalho em desenvolvimento para
manter a execução das atividades de maneira homogênea ao longo do tempo.
Em relação à estrutura adotada para as questões ambientais e de integração dos sistemas
(Projeto SGI), nesse período foi contratado um Coordenador em sistemas de gestão
integrado, o qual ficará responsável por todo o processo de implementação e
operacionalização do SGI, dando apoio a todas as demais áreas da empresa envolvidas
nesse processo.
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Em relação à gestão e capacitação da mão de obra em temas de SST, as empresas
executoras da OP mantêm equipe e recursos materiais para a efetiva aplicação de
treinamentos, mais especificamente aqueles requeridos pela legislação e, também, para
capacitação de seus funcionários. Outros treinamentos também são aplicados,
dependendo das necessidades identificadas em campo, investigações de acidentes ou
correções de desvios. No caso das OEs, as empresas têm aplicado os treinamentos
básicos requeridos pela legislação, inclusive alguns temas de verificação buscam avaliar
o desempenho das empresas nesse sentido.
Quanto aos treinamentos de meio ambiente o 24º RSAP não trouxe informações
consolidadas relacionadas ao trimestre outubro-dezembro de 2018. Os registros
disponíveis no Anexo 20 evidenciam parte dos treinamentos realizados no período. As
planilhas constantes no referido anexo listam as empresas e o número de participantes
dos treinamentos de meio ambiente (para empresas que trabalham nas obras do entorno)
e de gerenciamento de resíduos (para empresas que trabalham nas obras relacionadas ao
PBA).
Planos e programas do PBA
No que diz respeito ao PAC (Plano Ambiental da Construção), 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, que são supervisionados pela empresa BIOCEV, contratada da NE.
Informações mais detalhadas sobre o desempenho da Obra Principal frente a estes
Programas e Projetos estão apresentadas no Capítulo 4.0 deste Relatório.
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 nº
12/2018, emitido e aprovado em janeiro de 2019.
Com base no RGM-C foi possível verificar o status da gestão de desvios do PCAI e do
PRAD para o trimestre outubro-dezembro, que resultou na abertura de 40 RDs para o
PCAI, sendo 23 NCs e 17 RO. Para o PRAD, nesse período foram emitidos 28 registros,
sendo 26 NCs e 2 ROs.
Em relação ao fechamento dos RDs emitidos pela Biocev até dezembro de 2018,
ressalta-se que no PCAI restavam 9 registros de não conformidades em aberto, com
status de aguardando verificação e pendência a vencer, localizados nos sítios Belo
Monte e Pimental. As categorias dos desvios estão relacionadas a problemas com
organização e limpeza, resíduos, gestão/documentação, execução e ineficiência de
estruturas.
Já em relação ao PRAD, encontram-se em aberto 38 não conformidades, com status de
aguardando definições, aguardando plano de ação, pendência a vencer e vencida,
localizados nos sítios Bela Vista, Belo Monte, Canais e Pimental. Os processos erosivos
são as categorias com maior incidência de registros de desvios.
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Destaca-se que os resultados da aplicação das ferramentas de supervisão ambiental na
operação são apresentados e discutidos na Seção 4.2.3 desse relatório.
Para os indicadores do PCAI acompanhados pela BIOCEV, os resultados são os
seguintes para o período, com destaque em negrito para os números que ficaram abaixo
da meta:
Indicadores do PCAI

Meta

% de atendimento ao cronograma de vistorias de pontos de controle
% mínima de atendimento ao cronograma de manutenção e limpeza
% mínima de laudos satisfatórios de caixa S.A.O.
% mínima de atendimento de laudos satisfatórios de bebedouro
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de
bebedouros
% mínima de atendimento de laudos satisfatórios das ETAs
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de ETAs
% de avaliação de laudos recebidos
% de Laudos Satisfatórios de ETEs
% de Ações Imediatas para Laudos Insatisfatórios de ETEs
% de resíduos recicláveis destinados para reciclagem em relação ao total
de resíduos sólidos urbanos (classe b) destinados
* Não se aplica, pois não foram emitidos laudos insatisfatórios no período.

80
85
90
95

2º Semestre de
2018
100
100
93
100

100

NA*

95
100
100
95
100

100
NA*
100
100
NA*

40

53,8

Em relação aos indicadores do PRAD, são esses os resultados alcançados pelo CCBM
até o momento:
Indicadores do PRAD - CCBM

Meta

Esforço de fiscalização sobre as áreas interferidas

80

Quantidade de áreas recuperadas nos anos
agrícolas

95
(média
anual)

Período
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%
1º semestre 2018 = 100%
2º semestre de 2018 = 100%
Ano agrícola 2013/2014 = 77%
Ano agrícola 2014/2015 = 203%
Ano agrícola 2015/2016 = 95%
Ano agrícola 2016/2017 = 84%*
Ano agrícola 2017/2018 = 67%*
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Indicadores do PRAD - CCBM
Sistema de drenagem definitivo implantado

Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas
plantadas

Meta
80
(média
anual)

80

Período
Ano agrícola 2013/2014 = 86%
Ano agrícola 2014/2015 = 92%
Ano agrícola 2015/2016 = 99%
Ano agrícola 2016/2017 = 84%
Ano agrícola 2017/2018 = 90%
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%*
1º semestre 2018 = 84%
2º semestre 2018 = 87%

* Resultado está abaixo da meta estabelecida.

Em relação ao PRAD, verifica-se que a quantidade de áreas recuperadas no ano
agrícolas 2017/2018 se mostrou abaixo da meta. A BIOCEV informou em seu relatório
que a meta não foi atendida devido aos atrasos na execução dos sistemas de drenagem e
conformação, além da insuficiência de mudas para a realização do plantio no BF-5ª em
Belo Monte e áreas de canteiro em Pimental.
A Biocev informa nos seus relatórios periódicos que apesar da meta não ser atendida em
todos os períodos, em todas as estruturas monitoradas são realizadas as atividades de
manutenção e replantio de mudas, objetivando a efetiva recuperação das áreas.
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). As diretrizes previstas nesses projetos, baseadas quase que
inteiramente em legislação, passou a fazer parte das obrigações de qualquer contratada,
conforme previsto nos contratos estabelecidos com as empresas, não só aquelas da Obra
Principal, mas também aquelas das Obras do Entorno.
O Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, mais
especificamente seus dois Projetos (i) Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho e ii) Projeto de Segurança e Alerta são executados pelo
Consórcio Construtor e Montador, que reportam os resultados de desempenho
mensalmente para avaliação do empreendedor. Os principais resultados são, então,
compilados com o intuito de serem analisados criticamente pela Norte Energia, que
possui como prerrogativa garantir que as empresas que atuem sob sua responsabilidade
mantenham bons níveis de desempenho. Assim, ao identificar qualquer desvio, pode (e
deve) requerer dessas empresas ações corretivas e de melhoria.
A avaliação qualitativa do desempenho de SST do conjunto referenciado no parágrafo
anterior está apresentada e discutida na Seção 4.3 deste Relatório, além de estarem
apresentadas as respectivas avaliações de suficiência e, eventualmente, sugestões de
melhoria.
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Meio Físico
Não se verificam desvios significativos no desenvolvimento dos programas ambientais
voltados para os componentes do meio físico. 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 pelo Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios, mas
também pelo Plano de Gestão dos Recursos Hídricos e pelo 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
11. Plano de Gestão dos Recursos Hídricos
− 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:
Programa de Monitoramento da Sismicidade (PBA 10.1)
•

•

Conforme havia sido informado anteriormente, 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 entanto, a consolidação seguinte foi
apresentada apenas no 15º Relatório Semestral Consolidado, correspondente ao
período de dezembro de 2017 a novembro de 2018; isso ocorre porque, desde 2017,
a consolidação deste programa passou a ser anual e os resultados apresentados em
dezembro de cada ano.
A situação de ausência no campo de um dos equipamentos de medição (BM01) foi
finalmente resolvida. A sua instalação, inicialmente prevista para agosto de 2018,
foi realizada pela equipe do Observatório Nacional no mês de novembro de 2018.
Durante o período de falta de equipamentos de medição as informações para o
monitoramento foram complementadas com dados obtidos nas estações PRPB
(Parauaupebas – PA) e TUC4 (Tucuruí – PA).
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•

•

•

•

Em razão dos problemas na operação da rede de monitoramento a NE propôs ao
IBAMA a extensão do prazo do programa por mais 18 meses, no caso até o junho
de 2020.
As atividades do programa contemplam o acompanhamento dos eventos
registrados, a classificação dos eventos registrados como eventos locais artificiais,
eventos regionais artificiais, eventos regionais naturais e telessismos,
estabelecimento de correlações dos eventos registrados com as suas possíveis
origens e a verificação das variações sazonais do nível da água do reservatório
Xingu.
No período considerado no 15º RC foram registrados apenas 4 eventos, os quais
foram classificados como locais artificiais e correlacionados com detonações
realizadas pelo CCBM na Pedreira do Sítio Bela Vista. Os eventos registrados
foram confirmados com os planos de fogo fornecidos pelo CCBM.
O 15º RC conclui que a formação dos reservatórios aumenta a possibilidade de
ocorrência de sismos, pois pode acarretar o aumento das pressões hidrostáticas e
infiltração de água descontinuidades (falhas, fraturas, etc). Portanto, mesmo que
nada tenha sido registrado até o momento nesse sentido, a continuidade do
monitoramento da sismicidade é fundamental para o atendimento dos objetivos e
metas estabelecidos no EIA/RIMA e no programa do PBA.

Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias (PBA 10.2)
•

•

•

•

O programa originalmente deveria ter sido encerrado em janeiro de 2016, mas foi
postergado para junho de 2016 em razão da continuidade das atividades de
transformação do bloqueio provisório de áreas para mineração em bloqueio
definitivo e da realização de possíveis futuros acordos de indenizatórios. A
solicitação da transformação do bloqueio provisório em definitivo foi apresentada
ao DNPM (atual ANM) em março de 2016, mas até o momento não existe
definição sobre a solicitação. Em razão disto, o programa tem sido prorrogado
sucessivamente, sendo que a última data definida foi maio de 2019.
Na presente missão são analisados os resultados apresentados no 15º RC e na
reunião realizada com a equipe da NE responsável pelo acompanhamento do
programa em 13/02/2019.
As atividades realizadas pelo programa atualmente contemplam: atualização da
relação dos processos minerários registrados junto à ANM, acompanhamento da
solicitação da poligonal de bloqueio definitivo e realização de possíveis acordos
indenizatórios com os titulares de processos minerários.
A tabela a seguir atualiza a situação dos processos minerários entre os períodos de
monitoramento de 2015 e 2018.
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Fase do processo
Requerimento de pesquisa
Autorização de pesquisa
Requerimento de lavra garimpeira
Lavra garimpeira
Requerimento de licenciamento
Licenciamento
Requerimento de registro de extração
Disponibilidade
Total

•

•

•

•

Número de processos em
31/12/2015
32
25
03
04
03
15
00
01
83

Número de processos
em 31/12/2018
34
24
06
05
15
13
00
02
99

Com vistas à realização de acordos indenizatórios, a NE selecionou uma série de
processos para acompanhamento e análise crítica. Por isso são analisados
periodicamente 9 processos que contemplam vários tipos de situações, como por
exemplo, licenciamento de áreas, requerimento de licenciamento, autorizações de
pesquisa e lavra garimpeira.
Existem dois processos judiciais com o objetivo de obtenção de indenizações; as
ações são movidas pela Cooperativa dos Garimpeiros do Xingu (COOXIN) e pela
Associação dos Areeiros do Rio Xingu (ASSARRIXI). A primeira ação foi objeto
de perícia por solicitação do juiz e, atualmente, o processo está concluso e apenas
aguarda a decisão do juiz. Para segunda ação também foi solicitada pelo juiz a
realização de perícia e, atualmente, aguarda-se a entrega do laudo pericial e o
agendamento da audiência de instrução e julgamento.
É interessante ressaltar que nas considerações finais a cerca deste programa, a
executara e a NE conclui que os processos interferentes com a poligonal do
bloqueio, em sua maioria, “possuem caráter meramente especulativo, evidenciando
que a implantação da UHE Belo Monte não causou qualquer tipo de restrição
técnica ou mesmo inviabilização da continuidade de atividades de pesquisa e/ou
extração mineral legalizadas nas AID e ADA do empreendimento em pauta,
conforme preconizado nos EIA e RIMA”.
A próxima consolidação do programa deve ser apresentada ao IBAMA em junho de
2019 (16º RC).

Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos
Erosivos (PBA 10.3)
•

O Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos
Erosivos realiza campanhas trimestrais para (i) Investigações e Instalações de
Monitores; (ii) Leituras de Nível de Água Trimestral; (iii) Inspeções, Levantamento
e Leituras de Instrumentos; e (iv) Monitoramento das Condições de Erosão e de
Estabilidade das Encostas Marginais. As campanhas de 2018 foram realizadas nos
meses de janeiro, maio, julho e outubro; a campanhas de maio deveria ter sido
realizada em abril, mas foi postergada em razão do atraso na conclusão da
contratação do novo fornecedor (TRACTEBEL).
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•

•

•

•

•

O 15º RC apresenta uma avaliação detalhada de todos os pontos de monitoramento,
solicitando a retirada daqueles pontos onde não há riscos de aparecimento ou
desenvolvimento de processos erosivos e/ou instabilizatórios. Além disso, se faz a
inserção de novos pontos de monitoramento relacionados a locais de relocação de
ribeirinhos implantados nas margens do rio Xingu e de outros pontos sugeridos
pelo Ibama durante uma visita técnica, que foram encaminhados à Norte Energia
por meio do Ofício no 490/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, datado de
08/10/2018. A partir da avaliação dos pontos de monitoramento, fundamentou-se o
conceito da continuidade do programa por mais um ano, mas com apenas 2
campanhas por anos, a serem realizadas em abril e outubro de 2019 (épocas de
cheia e seca respectivamente).
O monitoramento compreende um grande número de pontos, os quais estão
dispostos ao longo do Reservatório Xingu, do Reservatório Intermediário, do Canal
de Derivação e a jusante da Casa de Força Principal. No ano de 2018 foram
retirados 17 pontos de monitoramento considerados estáveis e foram adicionados 4
pontos por decisão da executora no programa para acompanhamento de áreas de
reassentamento de ribeirinhos e 8 pontos por recomendação do IBAMA após
vistoria realizada em 08/10/2018. Além disto, são acompanhadas as áreas de PRAD
que contribuem diretamente para os reservatórios e canal de derivação.
O RC ratifica a tendência dos terrenos para estabilidade geotécnica que já vinha
sendo apontada nos últimos relatórios. Segundo o relatório, a estabilidade seria
influenciada pelos seguintes fatores: rápida recuperação da proteção superficial do
solo em razão das elevadas taxas pluviométricas, declividade moderada do terreno,
vertentes ou rampas de comprimento restrito, resistência natural do solo à erosão,
especialmente a pedregosidade de alguns tipos de cambissolos, textura e estrutura
do solo com tendência à estabilidade e reduzida influência antrópica nas margens
dos reservatórios, inclusive porque estas áreas são propriedade da NE.
Por outro lado, a continuidade do monitoramento das margens do Reservatório
Intermediário é necessária em razão das significativas alterações ocorridas no
terreno durante as obras e depois com o enchimento. O acompanhamento dos
efeitos das subidas e descidas no nível d’água irá permitir prever com antecedência
eventuais problemas de estabilidade de encosta.
Atendendo ao estabelecido pelo IBAMA por meio do PT 140/2017, referente ao
11º e 12º RC’s, o programa será prolongado até que se tenham elementos que
tornem possível o encerramento no âmbito do licenciamento ambiental da UHE
Belo Monte.

Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico (PBA
11.1)
•

•

As atividades dos Projetos de Monitoramento Hidrossedimentológico (11.1.1) de
Níveis e Vazões (11.1.2) continuam no âmbito da Operação da UHE Belo Monte,
mas os seus resultados não são mais apresentados para o IBAMA.
O 15º RC contempla os resultados do projeto remanescente, o qual foca no TVR.
Assim, são apresentados os resultados do Projeto de Monitoramento da Largura,
Profundidade e Velocidade em Seções do TVR. No período foram realizadas: 4
campanhas para acompanhamento de níveis, larguras e vazões, a saber, janeiro,
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•

abril, julho e outubro, com levantamento em 15 seções; foi mantido o
monitoramento contínuo do nível d’água na estação UHE Belo Monte Mangueiras,
situada à margem direita do rio Xingu, na região do TVR a jusante do Barramento
Principal (Pimental); e a coleta de sedimento com frequência mensal nas estações
UHE Belo Monte Mangueiras e UHE Belo Monte Foz do Bacajá, e com frequência
trimestral nas estações Mrotidjãm e Fazenda Cipaúba, também no rio Bacajá;
acompanhamento das vazões afluentes ao TVR e Rio Bacajá por meio do registro
da vazão afluente, vertida, restituída (vazão turbinada) e sistema de transposição de
peixes (STP); 1 campanha de monitoramento de trechos críticos à navegação
realizada em outubro de 2018; e 1 vistoria multidisciplinar no TVR realizada em
outubro de 2018.
O programa deu apoio para as atividades da 4º campanha do Plano de Ação para
Atendimento das Demandas de Navegabilidade. A 4º campanha compreendeu o
período de 15/09 a 15/12/2018 e contemplou o posicionamento de bases de apoio à
navegação nos seguintes locais: Kaituká, Landir, Três Pancadas, Percata, Limão,
Cachoeiras Paraíso e Curupira.

Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PBA 11.3)
•

•

•

•
•

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 o
Jardim Independente II, foram realizadas 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.
Conforme já havia sido informado no relatório da missão anterior, houve atraso de
um mês na realização da campanha trimestral de abril, em função das tratativas na
assinatura de novo contrato. As medições e coleta de amostras foram realizadas no
mês de maio e depois normalizadas conforme a programação original do programa.
A última consolidação das informações do programa foi realizada no 15º RC,
dezembro de 2018, o qual serve de base para os próximos destaques listados.
O 15º RC apresenta os resultados da continuidade do monitoramento da dinâmica e
qualidade das águas subterrâneas em 2018, com a realização de quatro campanhas
trimestrais e do monitoramento quinzenal nos poços da cidade de Altamira. Com a
inserção e integração dos dados levantados nas campanhas de 2018, considerando
todo o contexto do monitoramento da dinâmica das águas subterrâneas realizado
anteriormente na região de influência do empreendimento (fases pré-enchimento e
pós-enchimento), e a avaliação técnica pormenorizada apresentada, a NE considera
que os resultados obtidos são suficientes para atendimento dos objetivos e metas do
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programa. Assim, a NE apresenta a nova versão consolidada do programa e
considera suficiente para o seu encerramento definitivo.
O 15º RC, na seção dedicada ao Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas
Subterrâneas, destaca que a experiência acumulada com o monitoramento
evidenciou que apenas os poços de monitoramento (exclusivamente instalados para
fins de avaliação qualitativa e quantitativa dos aquíferos) apresentam resultados
consistentes. As cisternas não conduzem a resultados confiáveis, pois são
submetidas a regime aleatório de bombeamento (a medição com maior
confiabilidade somente poderia ser feita após período sem bombeamento). Essa
informação é interessante para o planejamento de estudos semelhantes em outros
empreendimentos, especialmente para evitar esforços sem utilidade.
Nessa mesma seção também é destacado que os dados obtidos nas quatro
campanhas trimestrais no ano de 2018 não evidenciaram qualquer tipo de alteração
ou comportamento anômalo da variação do lençol freático em relação aos
resultados já consolidados em períodos anteriores e que foram caraterizados em
outros RCs. Constatou-se que os níveis de água medidos do ano de 2018 foram
similares àqueles observados no ano de 2017.
O 15º RC, na seção dedicada ao Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água
Subterrânea, é lembrado que o principal objetivo deste Projeto é acompanhar
possíveis alterações na qualidade da água subterrânea decorrentes da formação dos
reservatórios, priorizando a área urbana de Altamira, incluindo o perímetro da área
do antigo Lixão de Altamira, o trecho a jusante do Sítio Pimental, o entorno dos
Reservatórios Xingu e Intermediário, além das localidades de Belo Monte
(Município de Vitória do Xingu) e de Belo Monte do Pontal (Município de Anapu).
O Projeto possui uma rede de monitoramento composta por cisternas/cacimbas,
poços produtores cadastrados e poços de monitoramento instalados especificamente
para este projeto. A rede de monitoramento é composta por 55 pontos de coleta,
entre poços e cacimbas, mais 2 poços novos, construídos em 2018 para nas
comunidades do Garimpo do Galo e Ilha da Fazenda. As coletas realizadas em 2018
correspondem aos meses de janeiro, maio/julho, julho/agosto e outubro.
O relatório conclui que não foi observada alteração na qualidade das águas
subterrâneas proveniente da implantação dos reservatórios, na área urbana de
Altamira, considerando os dados obtidos na coleta trimestral realizada durante o
enchimento (janeiro/2016) e nas coletas trimestrais realizadas após o enchimento
dos reservatórios (abril/2016 a outubro/2018). As variações dos parâmetros
analisados in situ, tais como temperatura, CE e TDS, são similares às que já
ocorriam antes do enchimento em função da sazonalidade. Na coleta realizada em
maio-junho/2018, os valores de pH de alguns pontos foram mais baixos e de OD
mais elevados, provavelmente pela realização da coleta já no final do período de
cheia, início do período de vazante na região.
Os resultados das análises físico-químicas sugerem como principal foco de
contaminação a infiltração de efluentes domésticos, devido à utilização de fossas e
sumidouros ou fossas negras. O segundo fator para alteração nas concentrações dos
parâmetros é o acúmulo de precipitação por período, pois quanto maior o volume
de chuvas no período, maior a solubilização e/ou dissolução.
Nas imediações dos reservatórios, os poços podem conter águas freáticas
influenciadas pela composição das águas superficiais, fato corroborado pelos
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valores de pH em poços marginais aos reservatórios que apresentam pHs maiores
no início do ano de 2017, quando deveriam ter pHs menores devido ao grande
acumulado de chuvas no período.
Programa de Monitoramento do Microclima Local (PBA 11.5)
•

•

•

•

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. Tais relatórios compreendem as informações coletadas entre julho de 2012 e
dezembro de 2018. Entretanto, por meio do Parecer Técnico (PT) no
140/2017COHID/CGTEF/DILIC, datado de 09/01/2018, referente à análise dos 11º
e 12º RCs, o IBAMA recomendou a continuidade e manutenção do monitoramento
climatológico até o final do ano de 2018, conforme preconizado no cronograma
original do PBA.
O 15º RC, entregue em fevereiro de 2019, apresentou um novo 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.
O relatório consolida as informações obtidas para precipitação pluviométrica,
temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos, pressão
barométrica e evaporação. Também informa que foi realizado o registro das
principais variáveis meteorológicas ao longo de seis anos hidrológicos completos
nas três estações, considera-se que os objetivos e metas do presente programa
foram atendidos, levando-se em conta a análise comparativa entre os períodos
anterior e posterior à formação dos reservatórios, correspondentes aos anos de 2013
a 2015 e de 2016 a 2018, respectivamente. Vale lembrar que o monitoramento das
variáveis teve início ainda em julho de 2012; entretanto, para manter análises
comparativas balanceadas entre os períodos pré e pós-enchimento, considerou-se
três anos anteriores e três anos posteriores. As informações levantadas pelo
programa foram compartilhadas subsidiar estudos e pesquisa dos outros programas
ambientais. Finalmente, será apresentado para o IBAMA uma Nota Técnica que
corresponderá ao produto final do programa, o que deve ocorrer até abril de 2019
(3º Seminário Técnico Anual de Acompanhamento do PBA e Condicionantes de
Licenças).
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 presentes na área, quanto pela obrigatoriedade
de monitoramento estabelecida pelas agências ANA/ANEEL para toda a fase de
operação da UHE Belo Monte, em cumprimento ao previsto pela Resolução
Conjunta ANA/ANEEL 3/2010.

Meio Biótico
O último Relatório Consolidado de Andamento do PBA (15° RC) foi emitido em
janeiro de 2019. Os resultados anteriores dos projetos relacionados à vegetação foram
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apresentados no 13º RC (janeiro de 2018), com exceção do projeto de destinação da
madeira, que constam no 14° RC (julho de 2018), os quais ainda não foram analisados
pelo IBAMA. A análise dos 11° e 12° RC, referentes a fevereiro e julho de 2017
respectivamente, foi emitida no Parecer Técnico N° 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC
(22 de dezembro de 2017), encaminhado pelo Ofício N°04/2018COHID/CGTEF/DILIC (10 de janeiro de 2018). Neste parecer, foi informado que a
análise dos projetos relacionados à vegetação seria apresentada em parecer específico, o
qual não foi emitido.
Cabe mencionar que, no Relatório de Vistoria N° 11/2018-COHID/CGTEF/DILIC/
IBAMA, de 25 de setembro de 2018, o IBAMA considerou que houve descumprimento
da condicionante 2.1 (alíneas “k” e “n”) da Licença de Operação N° 1.317/2015, pois
entendeu que houve interrupção do Projeto de Formação de Banco de Germoplasma e
do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal das APP dos Reservatórios da
UHE Belo Monte, conforme explicado mais adiante. A seguir, é informado sobre o
andamento dos programas e projetos relacionados à vegetação, bem como um resumo
sobre seus resultados de acordo com o 15º RC.
Monitoramentos da vegetação
Na 24ª missão, foi informado que os monitoramentos seguem em conformidade com a
metodologia e os cronogramas previstos. No entanto, o IBAMA ainda não se
manifestou formalmente sobre a interrupção do estudo no Módulo 4, que ocorreu em
meados de 2018 após a Norte Energia constatar que a área estava sendo desmatada por
terceiros, fato esse comunicado ao órgão licenciador por meio da CE N° 642/2018-SSAI
de 30 de agosto de 2018. Além disso, a Norte Energia informou que está planejando a
execução de um monitoramento complementar da vegetação no Trecho de Vazão
Reduzida, com uma metodologia diferente da definida pelo PBA.
No monitoramento de floresta de terra firme, foram analisadas 45 parcelas,
distribuídas no Reservatório do Xingu - RX (14 parcelas nos Módulos 2 e 3), no
Reservatório Intermediário – RI (21 parcelas nos Módulos 6 e 7) e no Trecho de Vazão
Reduzida – TVR (10 parcelas no Módulo 5). Foram realizadas duas campanhas préenchimento (2012 e 2014) e duas posteriores (2016 e 2018). Está prevista mais uma
campanha para 2020.
Registraram-se 646 espécies arbóreas e não arbóreas, sendo 27 consideradas ameaçadas
de extinção. As análises revelaram uma significativa dependência espacial no TVR e no
RI, o que significa que a composição florística desses locais está também associada à
sua localização espacial. Já o compartimento RX não apresentou significativa
dependência espacial, ou seja, não existe um padrão espacial na distribuição das
espécies em relação à localização das áreas nos Módulos 2 e 3. Em todos os
compartimentos, houve alta dissimilaridade florística entre as parcelas.
De maneira geral, houve um aumento no número de espécies e uma redução na
densidade de indivíduos em todos os compartimentos, o que pode indicar um avanço
sucessional da floresta, com a diminuição do número de indivíduos, em sua maioria de
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espécies pioneiras, e estabelecimento de novas espécies. Cabe observar que a densidade
de indivíduos aumentou na 2ª campanha de monitoramento em todos os compartimentos
e posteriormente sofreu uma redução até o momento atual.
Apesar de algumas alterações em relação à posição das 10 espécies com os maiores
índices de valor de importância (VI) em cada compartimento, não ocorreram alterações
de espécies dentre as principais em todo o período de monitoramento, com a exceção de
Cecropia membranacea no RX. O fato de a maioria das espécies serem pioneiras
(paricá, ingá, breu e lacre-branco) sugere que os fragmentos estão em processo de
regeneração.
De maneira geral, a dinâmica florestal apresentou o mesmo comportamento nos três
compartimentos. O recrutamento teve seu máximo no período 2012-2014, reduziu ao
seu mínimo em 2014-2016 e voltou a aumentar em 2016-2018. As maiores taxas de
recrutamento no início do monitoramento podem ser atribuídas ao isolamento das áreas.
Por outro lado, a mortalidade aumentou no decorrer do monitoramento, o que pode estar
relacionado aos estresses sofridos pela floresta em função dos alagamentos no período
de alta vazão do rio Xingu, acentuados com o enchimento dos reservatórios. Contudo, a
mortalidade no período pós-enchimento foi menor em relação ao pré-enchimento, o que
pode indicar que a floresta está recuperando sua dinâmica natural. Além disso, a
inexistência de diferença significativa entre as taxas de mortalidade no TVR em 20142016 e 2016-2018 corrobora essa tendência. Em todos os casos, a mortalidade se
concentrou nas menores classes de diâmetro, o que é característico de ambientes
naturais.
Foram analisadas 24 campanhas do monitoramento fenológico em floresta de terra
firme. De modo geral, a frutificação e a floração foram visualizadas mais vezes na fase
de pós-enchimento, mesmo tendo menos campanhas nesse período. Desde o início até a
fase de operação, não se observou uma constância nos eventos fenológicos. Após o
enchimento dos reservatórios, não foi observada alteração dos períodos sazonais dos
eventos fenológicos. Dados meteorológicos (precipitação e temperatura média mensal)
foram correlacionados às fenofases de cada espécie, porém não foram observados
padrões para os eventos fenológicos. Ainda não é possível associar diretamente essas
variações aos impactos do empreendimento, visto que, além das alterações decorrentes
do enchimento dos reservatórios, o clima também é fator determinante na fenologia das
plantas.
No monitoramento de floresta aluvial, foram analisadas nove parcelas distribuídas à
montante do Reservatório do Xingu – MRX (2 parcelas em ilha), no Reservatório
Intermediário (4 parcelas nos Módulo 2 e em ilha) e no TVR (3 parcelas no Módulo 5 e
em ilha). A estrutura da floresta foi analisada em quatro momentos para as parcelas em
módulos (2012, 2014, 2016, 2018) e em três para as em ilhas (2013, 2015 e 2017). Está
prevista mais uma campanha para 2020.
Registraram-se 489 espécies arbóreas e não arbóreas, sendo 14 ameaçadas de extinção.
As análises mostraram que não existe uma relação entre a localização espacial e a
composição florística para os diferentes compartimentos e para o conjunto de parcelas
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instaladas em formações aluviais. Em todos os compartimentos, houve alta
dissimilaridade florística entre as parcelas, que foi ainda maior nos módulos.
Com relação ao número de espécies arbóreas, observam-se pequenas alterações nos
módulos, como o aumento de três espécies no RX e redução de duas espécies no TVR.
Nas parcelas em ilhas, ocorreu o aumento de quatro espécies no MRX, enquanto no RX
e no TVR observou-se o mesmo número de espécies em 2013 e 2017. Nos módulos, o
número de árvores aumentou de 2012 a 2014 e, a partir daí, reduziu em relação aos
observados na primeira medição. Nas parcelas em ilhas, o número de árvores reduziu
em 2015 e, posteriormente, aumentou no MRX e RX, ao contrário do TVR, onde a
densidade também reduziu em 2017. Tal comportamento pode estar associado ao
período de estiagem (menor vazão do rio Xingu) que ocorreu entre 2015 e 2016,
indicando uma maior resiliência das espécies localizadas nas ilhas em relação àquelas
localizadas em módulos. Apesar de algumas alterações em relação à posição das 10
espécies de maior VI em cada compartimento, ocorreram poucas alterações de espécies
dentre as principais em todo o período de monitoramento nos três compartimentos.
A análise da dinâmica mostrou um mesmo padrão em todos os compartimentos, todavia
diferindo entre as parcelas localizadas em módulos e em ilhas. Nos módulos, observouse um recrutamento significativamente superior à mortalidade no período entre 2012 e
2014 e, nos períodos posteriores, a mortalidade foi superior ao recrutamento. Nas
parcelas em ilhas, de maneira geral, a mortalidade foi superior ao recrutamento no
período 2013 a 2015, ao passo que o recrutamento foi significativamente superior à
mortalidade entre 2015 e 2017, com exceção do TVR, onde a mortalidade foi superior
nos dois períodos. No TVR, foram constatados os menores processos dinâmicos em um
mesmo período, pela ausência de árvores recrutadas (2013-2015 ilha, 2014-2016
módulo) e pelo menor número de árvores mortas, também observadas nas parcelas em
ilha entre 2013 e 2015.
Esse comportamento pode estar associado ao período de estiagem que ocorreu entre
2015 e 2016. Nesse sentido, pode-se atribuir a esse período de menor vazão do rio
Xingu a maior mortalidade observada nas ilhas (2013 a 2015) e módulos (2014 a 2016).
Após esse estresse hídrico, a mortalidade continuou superior nos módulos e foi
significativamente inferior nas ilhas. A alta taxa de recrutamento no último período de
avaliação à MRX pode ser atribuída a sua maior proximidade à foz do rio Iriri, onde há
grande fluxo de sedimentos e ao fato de as parcelas à montante estarem distantes do RX,
com pouco impacto do remanso do reservatório.
Foram analisadas 22 campanhas de monitoramento fenológico em floresta aluvial. No
RX e TVR, o número de observações de frutificação e floração vem se mantendo no
período pós-enchimento, considerando que essa fase tem duas campanhas a mais. No
MRX, houve maior número de observações de frutificação no pós e menor floração no
pré-enchimento. Dados meteorológicos foram correlacionados às fenofases de cada
espécie, porém não foram observados padrões para os eventos fenológicos. Os eventos
fenológicos continuam ocorrendo no TVR, no entanto, houve antecipação ou atraso de
alguns eventos.
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Em relação ao monitoramento do componente arbustivo-arbóreo das formações
pioneiras, foram analisadas 22 campanhas. Seu cronograma está previsto até o final de
2021. Verificou-se que não existe uma relação significativa entre a localização espacial
e a composição florística, o que significa que as parcelas próximas não são
necessariamente as mais similares. De maneira geral, as parcelas apresentaram
dissimilaridade florística moderada, sendo que, em mais da metade dos casos, foi
próxima ou inferior a 50%.
Quanto à riqueza de árvores, o número de espécies encontradas em 2018 à MRX foi o
mesmo observado em 2012. Contudo, Tabernaemontana sifilitica só foi encontrada em
2012 e Couepia sp. engressou em 2018. No TVR, o número de espécies passou de 34
(2012) para 35 (2018), tendo ocorrido o ingresso de três espécies e o egresso de duas.
Em relação à densidade, observou-se uma redução gradativa do número de indivíduos
no TVR desde o início do monitoramento. À MRX, essa redução ocorreu no período
pré-enchimento e, no pós-enchimento, ocorreu um aumento da densidade em
consequência da maior taxa de recrutamento em comparação à de mortalidade no
período 2016-2018. Observaram-se poucas alterações em relação à posição das 10
espécies de maior VI em cada compartimento, não ocorrendo alterações das principais
espécies em todo o estudo.
De maneira geral, as taxas de mortalidade diferiram estatisticamente das taxas de
recrutamento em todos os períodos e compartimentos. Com exceção das taxas de
recrutamento no TVR referentes aos períodos 2012-2014 e 2014-2016, observou-se
diferença entre períodos tanto para a mortalidade como para o recrutamento.
À MRX, as taxas de mortalidade foram superiores às de recrutamento na ordem de 1,4 e
1,5 vezes, respectivamente, nos períodos de 2012-2014 e 2014-2016. Por outro lado, de
2016-2018 o recrutamento superou a mortalidade em 12,5 vezes, resultando num
aumento no número de indivíduos. Isso pode estar associado à maior vazão do Xingu,
observada, sobretudo, em 2017 e 2018, em comparação aos períodos anteriores de
menor vazão, em especial 2013, 2015 e 2016.
No TVR, a mortalidade foi superior em todos os períodos, sendo 4 vezes maior que o
recrutamento no período 2012-2014 e 1,25 vezes maior no período 2016-2018. Assim,
houve uma redução da densidade de indivíduos no compartimento. Contudo, tanto a
taxa de mortalidade quanto a de recrutamento foram mais expressivas no pósenchimento, com maior proximidade entre elas. Assim como observado no MRX, o
recrutamento no TVR teve um aumento expressivo no último período devido à
ocorrência de maior vazão. Porém, com a operação do empreendimento, o TVR
apresentou vazões menores que as do RX, o que pode estar relacionado ao aumento da
mortalidade no TVR. Ressalta-se que se trata de uma análise incipiente, pois não
existem dados de vazão de Belo Monte a plena carga.
Foram analisadas 22 campanhas de monitoramento fenológico do componente
arbustivo-arbóreo das formações pioneiras. No pós-enchimento, houve uma melhor
proporção de observações entre as fenofases de floração e frutificação. Dados
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meteorológicos foram correlacionados às fenofases de cada espécie, porém não foram
observados padrões para os eventos fenológicos. Nestes cinco anos, houve variações no
número de eventos fenológicos por ano, o que corrobora a intrínseca relação entre a
fisiologia das plantas e as condições do clima, a qualidade do solo e a disponibilidade
de água.
Em relação ao monitoramento fenológico do componente Podostemaceae, realizado
desde 2011, verificou-se, para os ambientes de montante e TVR, não foi evidenciada
nenhuma forma de impacto negativo nas comunidades de Podostemaceae.
Formação do banco de germoplasma
A Norte Energia havia proposto, por meio da CE N° 230/2018-SSAI (20 de abril de
2018) e da Nota Técnica N° 70/2018-SSAI (abril de 2018), o encerramento do Projeto
de Formação de Banco de Germoplasma. Como já mencionado, o IBAMA considerou,
após a realização da vistoria no empreendimento em agosto de 2018, que houve o
descumprimento da condicionante 2.1, k da LO devido à falta de renovação do contrato
da empresa executora deste projeto. No entanto, na 23ª missão, a Norte Energia
informou que fez um aditivo de seis meses com a empresa executora. O PBA previa o
término do projeto de banco de germoplasma em dezembro de 2018.
Posteriormente, o IBAMA emitiu o Ofício N° 513/2018-COHID/CGTEF/DILICIBAMA em 10 de outubro, no qual avaliou os resultados do projeto e informou que não
havia óbice para o seu encerramento e determinou o redirecionamento das ações
remanescentes para o programa de recomposição vegetal da APP dos reservatórios, que
incluem: (i) o acompanhamento da frutificação das matrizes; (ii) o acompanhamento da
frutificação de outros indivíduos de espécies nativas; (iii) a coleta e o beneficiamento de
sementes para utilização nos plantios; (iv) a produção de mudas para uso prioritário no
PRAD e na recomposição da APP; e (v) a manutenção do arboreto do Centro de
Estudos Ambientais.
Por meio do Parecer Técnico N° 142/2018-COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, o IBAMA
solicitou a retomada da busca por novas matrizes de Hymenolobium excelsum e
Aspidosperma album. Novas buscas estão sendo realizadas, em princípio na AID do
empreendimento e posteriormente poderá haver ampliação da área. Até o final de 2018,
havia sido marcada uma matriz para cada uma das espécies.
Foram selecionadas 41 espécies-alvo para marcação de novas matrizes visando ampliar
a diversidade de espécies para a produção de mudas para a recomposição vegetal da
APP dos reservatórios nos próximos anos agrícolas. Serão priorizadas espécies de
recobrimento rápido, como Guazuma ulmifolia, Inga edulis, I. paraenses, Tapirira
guianensis, Trema micrantha e Vismia guianensis. Em 2018, foram marcadas 57 novas
matrizes de 27 espécies, encerrando o ano com 379 matrizes ativas. A Norte Energia
alega que não é necessário manter ciclos contínuos de coletas de sementes ao longo do
ano para todas as espécies-alvo, podendo-se fazer observações esporádicas das
fenofases já conhecidas.
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Durante 2018, foram coletadas 33.107 sementes de 10 espécies de matrizes, totalizando
257.730 sementes coletadas desde o início do projeto. Além dessas, foram coletadas
310.692 sementes de 35 espécies encontradas em fase de dispersão durante os
deslocamentos da equipe em campo. Somadas as duas classes (matrizes e não matrizes),
coletou-se um total de 343.799 sementes em 2018. No final do ano, havia cerca de
232.000 sementes armazenadas.
Em 2018, foram semeadas no viveiro 59.022 sementes, que resultaram em 18.056
mudas (31% de taxa de germinação). Desde o início do projeto, foram semeadas mais
de 909.800 sementes. No final de 2018, havia no viveiro os seguintes quantitativos de
mudas: 907 de espécies pioneiras, 5.495 de espécies secundárias, 2.393 de espécies
clímax e 88 indeterminadas. Em 2018, foram repicadas 15.095 mudas e, no final do ano,
havia 3.983 mudas no viveiro. Além disso, foram produzidas no período 146 exsicatas.
Foram doadas 737.920 sementes para as instituições parceiras em 2018, além de 138
exsicatas. As sementes foram destinadas a universidades e ao CCBM, visando à
produção de mudas para o PRAD. Foram destinadas, no ano de 2018, 30.030 mudas,
perfazendo um total de 59.699 mudas desde o início do projeto. O quantitativo mais
expressivo foi utilizado pela Norte Energia na recomposição das APP e no PRAD.
No arboreto estabelecido no CEA em 2015, têm sido realizados mensalmente o
acompanhamento das mudas, a manutenção da estrutura e a aplicação de adubo.
Realizaram-se também o coroamento das mudas e a irrigação no período seco. No final
de 2018, havia 296 mudas no arboreto, sendo apenas duas espécies não representadas:
(a) Hymenolobium excelsum, pois a única matriz da espécie não apresentou sementes; e
(b) Heteropsis flexuosa, cujas mudas plantadas não sobreviveram nas condições locais.
A Norte Energia respondeu ao questionamento do IBAMA sobre a identificação de
epífitas, realizado por meio do PT Nº 142/2018, esclarecendo que o banco de dados
apresentado anteriormente na Nota Técnica NE-PR-SSAI-NT-0070-0 não era a versão
final, constando indivíduos sem identificação. Por outro lado, houve, de fato, alguns
indivíduos realocados sem que fosse possível a identificação por especialista no
momento da triagem na Casa de Vegetação.
Recomposição vegetal das APP dos reservatórios
Conforme relatado anteriormente, entre fevereiro e maio de 2018, foram realizados
plantios de enriquecimento em 147,26 ha de vegetação secundária de floresta ombrófila
aberta em estágio médio de regeneração, divididos em 39 talhões localizados à margem
esquerda do Reservatório Xingu, na região do braço formado pelo igarapé Di Maria. O
espaçamento utilizado foi de 9 x 9 m, totalizando o plantio de 17.316 mudas (118
mudas/ha) de 30 espécies secundárias e clímax, sendo 10 espécies ameaçadas (34,5%
das mudas). Após 30 dias de sua finalização, foi feita uma avaliação de sobrevivência
por meio de censo, que resultou em uma taxa de mortalidade de apenas 2%.
Em junho de 2018, foi finalizada a 1ª avaliação de plantio, no final da estação de
chuvas. O levantamento foi realizado por meio de amostras temporárias (20 x 40 m)
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instaladas nos talhões com mais de 1 ha, cuja localização foi definida por meio de rede
de pontos com distância de 100 x 100 m. Foram 147 unidades amostrais (1 UA/ha),
totalizando 11,76 ha amostrados. Foram verificados em campo, para cada indivíduo
amostrado, a identificação da espécie, a altura e o estado de fitossanidade. Também foi
feito o levantamento de informações como: estrato herbáceo (espécies predominantes),
regeneração natural de espécies arbóreo-arbustivas nativas e vestígios ou observação da
fauna. A avaliação de mortalidade resultou em uma taxa de 1%. A altura média das
mudas plantadas foi de 46,4 cm. Um total de 22 das 30 espécies plantadas sofreu algum
tipo de dano (fatores bióticos), o que pode ser considerado normal. Apenas 12% das
mudas tiveram ataque por doença ou pragas.
Em setembro de 2018, foi finalizada a 1ª manutenção de plantio, que consistiu no
coroamento de todas as mudas, no controle de lianas, cipós e trepadeiras com potencial
de competição com as mudas plantadas e na adubação de cobertura (NPK 15-20-15).
A 2ª avaliação de plantio foi finalizada em novembro, no fim do período de seca. A taxa
de mortalidade obtida (19%) foi muito superior à 1ª avaliação, o que pode estar
vinculado a fatores como: solos rochosos, ataque por roedores e/ou outras pragas,
adubação de cobertura com formulação inadequada e déficit hídrico em função do início
período de seca. Apenas quatro talhões tiveram mortalidade abaixo de 5% (talhões 1, 2,
31 e 37), ao passo que em seis talhões a mortalidade foi superior a 30%: talhões 21 e 28
(54%), talhão 18 (49%), talhão 39 (34%), talhão 29 (32%) e talhão 33 (31%).
A média de número de indivíduos por hectare foi de 120,75 ± 2,57. A média geral de
altura foi de 43,5 cm, ou seja, 7% mais baixa que a primeira medição. Essa diminuição
se deve ao aumento da taxa de mortalidade e à quantidade de rebrotos (13% das mudas
amostradas), principalmente em função de ataque de roedores. No geral, a fitossanidade
das mudas foi boa, apenas 6,4% dos indivíduos tiveram algum tipo de ataque. Não
houve concentração dos ataques em nenhuma das espécies. As características dos
estratos inferiores não se modificaram em relação à primeira avaliação. Em alguns
talhões, foram observados vestígios de fauna, como fezes e pegadas de paca e capivara e
tocas de tatu.
No início de dezembro, foram finalizadas as implantações de cercas com isolamento das
áreas em recomposição e parte das APP que ainda serão recuperadas. Foram instaladas
quatro cercas (total de 6,96 km), além de aceiros (4,13 km) e de duas porteiras.
A próxima avaliação de plantio está prevista para abril. Para as próximas manutenções
de plantio, é importante avaliar os talhões com alta mortalidade e, se necessário, realizar
o replantio. Para os próximos plantios, será realizada análise de solos nos locais, para
que seja verificada a necessidade da adubação de cobertura.
Na 22ª missão, o empreendedor havia informado que não planejava realizar plantios de
mudas no próximo ano agrícola (2018-2019) e que isso havia sido comunicado ao
IBAMA durante a vistoria realizada em agosto. No entanto, como mencionado
anteriormente, o IBAMA considerou que houve descumprimento da condicionante 2.1.n
da LO, devido ao não planejamento de execução de plantios para 2018-2019. Cabe
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lembrar que as condicionantes 2.28 e 2.29 da LO, que abordam a reposição florestal,
não estipulam um prazo para a execução dos plantios. Para o ano agrícola 2018-2019, a
Norte Energia propõe monitorar áreas de pasto limpo e sujo e de vegetação secundária
para avaliar seu potencial de regeneração natural e então definir os métodos de
recomposição mais apropriados. Essa avaliação será feita por amostragem quantitativa.
Na 24ª missão, foi informado que está sendo finalizada a elaboração de termo de
referência para a contratação de empresa que atuará neste programa nas atividades
relacionadas à produção de mudas, ao monitoramento dos plantios realizados em 2018,
ao planejamento e apoio técnico para os plantios a serem realizados em 2019-2020.
Além disso, foi informado que está em planejamento a realização de um projeto piloto
de SAF com os ribeirinhos na APP dos reservatórios.
Cabe mencionar ainda que, de acordo com o 20º RSAP, foi solicitado no seminário
técnico com o IBAMA realizado em dezembro de 2017, o detalhamento do Programa
de Recomposição da Cobertura Vegetal APP da UHE Belo Monte, incluindo a
apresentação do quantitativo anual de metas, a metodologia proposta para implantação
de SAF em APP pelos ribeirinhos e quais espécies nativas utilizadas. Havia sido
informado, na 20ª missão, que seria feito apenas um planejamento macro para o período
de operação do empreendimento, ou seja, até 2045. Estima-se que serão recompostos
cerca de 7 mil ha de APP em 27 anos. Porém, até o momento esse macroplanejamento
não foi feito.
Destinação da madeira
Em 2018, foram utilizados 3.398,96 m³ de madeira das AUMPF emitidas para a Norte
Energia, a maior parte (1.810,82 m³) foi destinada à Serraria Ipê, que processa a
madeira destinada ao mercado pela empresa DWE Empreendimentos Florestais Ltda.
Um volume de 1.588,14 m³ de madeira protegida foi transportado para ser desdobrado
pela Serraria Mogno, para posterior uso nas demandas de cunho social e obras do
empreendimento. Em março e abril de 2018, foram emitidas as AUMPF solicitadas pela
Norte Energia ainda em julho de 2017.
O volume total de madeira que foi estocado pela supressão de vegetação em pátios
perfaz 259 mil m³. Assim, o volume de madeira destinado em 2018 (3,4 mil m³)
corresponde a 1,3% desse volume total. O total destinado acumulado perfaz 75,7 mil m³
(29,3% do total estocado), o que corresponde a uma destinação média de 1.060 m³/mês.
O uso interno da madeira atingiu, em 2018, um volume de 48,1 mil m³, a maior parte
corresponde a toras de espécies protegidas (32,9 mil m³ ou 68%).
Em 2018, foram enviados 1.588,14 m³ de madeira em tora para a Serraria Mogno,
totalizando, desde o início, 20.834,49 m³ de toras transportadas para desdobro nesta
unidade industrial. No mesmo período, foram destinados 663,40 m³ de madeira serrada
de castanheira, totalizando um volume de 4.488,51 m³ de madeira serrada na Serraria
Mogno. A madeira serrada transportada dessa unidade industrial em 2018 atendeu a
diversas necessidades da Norte Energia, como para a utilização em projetos da
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas, para obras do entorno e
ações do PBA. Também foi destinada por meio de doações a instituições com fins
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sociais, como para a construção de galpões, cochos e barcaças pelo Programa de
Sanidade em Agricultura Familiar – PROSAF. Na 24ª missão, informou-se que estão
previstas doações de madeira serrada para prefeituras da região e a preparação de kits
para os ribeirinhos.
Em 2018, foram repassados 1.810,82 m³ de madeira comercial para a empresa DWE
que, somados ao volume repassado anteriormente, totalizam 25,2 mil m³. Em maio, a
DWE fechou um acordo de doação de 4.000 m³ de pó de serra para a Cerâmica Santa
Clara, que realizou no primeiro semestre de 2018 a retirada de 14 cargas de pó de serra,
totalizando 2.060 m³ transportados. No período, também ocorreu a doação de pó de
serra da Serraria Mogno para a Emater para uso como cobertura em uma unidade
demonstrativa de SAF. Na 24ª missão, foi informado que em janeiro a Cerâmica Santa
Clara retirou uma carga de 160 m³ de pó de serra da Serraria Ipê.
Em 12 de novembro de 2018, foram emitidas pela SEMAS as licenças prévia e de
instalação para a conversão dos resíduos das serrarias em carvão pela Bellmonte
Residues Forest Eireli. Foram construídos nove fornos para 18 mst de lenha cada, em
área adjacente às serrarias. O carvão produzido será destinado inicialmente ao setor
siderúrgico em Marabá. Em 21 de dezembro, foi solicitada a licença de operação e sua
emissão pela SEMAS estava prevista para fevereiro. A geração de resíduo da Serraria
Ipê para fins energéticos e o seu transporte para unidade de carbonização serão
controlados no Sisflora–PA pela DWE. Por sua vez, a geração de resíduos da Serraria
Mogno será controlada pela Norte Energia pelo Sistema DOF, o repasse desse material
para a Bellmonte implicará no acompanhamento do DOF a partir da Serraria Mogno e o
seu recebimento pela Bellmonte no Sisflora. A Bellmonte, ao comercializar seu
produto, emitirá guias florestais no Sisflora que acompanharão as cargas nos meios de
transporte.
Entre 20 e 24 de agosto de 2018, foi realizada uma vistoria do IBAMA na UHE Belo
Monte para verificar aspectos relativos ao Plano de Conservação dos Ecossistemas
Terrestres, mais especificamente ao componente de flora. Como resultado, foi emitido o
Ofício Nº 490/2018-COHID/CGTEF/DILIC/IBAMA, que encaminhou o Relatório de
Vistoria Nº 11/2018. Por meio desse relatório, foram feitas várias recomendações
referentes à instalação de placas de sinalização nas serrarias, manutenção de suas cercas
e aceiros, e envio de ofícios a prefeituras próximas informando a disponibilidade de
madeira para doação. A Norte Energia atendeu à maioria dessas recomendações e o
atendimento de outras ainda estava em andamento.
Considerando o longo tempo de estocagem da fitomassa lenhosa gerada pela supressão
vegetal em Belo Monte, a empresa CKTR efetuou um levantamento em pátios de
resíduo grosso para estimar o quantitativo dessa fitomassa apta para uso com fins
energéticos. O estudo foi coordenado pela FUNPEA, com a coleta dos dados em campo
em junho de 2018. Como resultado, verificou-se que o total de madeiras servíveis foi de
apenas 28,24%, dos quais 9,49% podem ser aproveitados para produção de carvão
vegetal, 18,75% para produção de cavacos e 71,76% não têm possibilidade de uso como
matéria-prima energética. Em função disso, a Norte Energia e a CKTR buscam uma
nova forma de aproveitamento do material depositado, seja como matéria-prima
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energética ou sua utilização em áreas de recomposição da cobertura vegetal nas APP ou
no PRAD, para aporte de matéria orgânica e manutenção da umidade no solo. Na 24ª
missão, foi informado que, a partir de junho deste ano, será feito um levantamento das
toras que ainda restam nos pátios, classificando-as em servíveis e inservíveis, o que
permitirá o planejamento do futuro deste projeto.
No 15º RC, a Norte Energia expressou novamente sua preocupação de que, apesar de
terem sido emitidos todos os créditos solicitados de AUMPF de lenha, ainda há um
descompasso com a emissão dos créditos de reposição florestal requeridos para a
destinação desse material. A solicitação referente ao ano agrícola de 2015/2016 ainda
estava pendente de aprovação e inserção no sistema DOF.
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, teve as áreas monitoradas reduzidas em 2018, com o
encerramento do monitoramento nas áreas 03 e 07, e a manutenção do monitoramento
mensal nas demais nove áreas, com relatórios semestrais. Até o mês de dezembro de
2018 foram realizadas 84 campanhas de monitoramento. Algumas das árvores do setor
13 mostram sinais de estarem mais secas, mas ainda se encontram árvores com frutos e
flores, com a presença de primatas jovens e adultos. A flutuação no número de animais
avistados, especialmente durante a estação seca, quando os pedrais ficam expostos,
sugere que existe movimentação entre as margens e as áreas monitoradas, não havendo
até o momento necessidade de resgate. Não há registro de animais mortos em nenhuma
das áreas.
No que diz respeito ao monitoramento de fauna nos módulos RAPELD, cavidades e
pedrais, as campanhas semestrais da estação chuvosa tiveram início no mês de janeiro,
estando todas as licenças em dia. Não há registros novos para o local ou para a ciência.
Especialmente para quirópteros, na última campanha da estação seca foram amostrados
os pedrais aquáticos das campanhas anteriores e prospectados novos pedrais terrestres
na altura do TVR. Na campanha da estação úmida, três dos pedrais aquáticos não
puderam ser amostrados, e foram acrescentados três pedrais terrestres. Em um deles foi
capturado um indivíduo de Nyctinomops sp. Além disso, houve 11 recapturas de
espécimes marcados anteriormente.
Com relação à fauna aquática e semiaquática, foram realizadas as campanhas previstas
para o mês de outubro, seguindo a metodologia acordada com IBAMA. Não foram
detectados novos impactos ou alterações nos resultados, em comparação com as
campanhas anteriores. Para crocodilianos, detectou-se uma diminuição no número de
ninhos que se deve à menor área amostrada, com a exclusão da área 4. O último período
reprodutivo teve início mais tardio e deve demorar mais para encerrar-se.
A campanha do Programa de Conservação de quelônios aquáticos foi realizada em
janeiro de 2019. Com relação ao monitoramento dos animais, os transmissores tiveram
o último registro em dezembro. A Norte Energia está providenciando os novos
transmissores para marcar os animais em julho. Serão marcados tracajás e tartarugas.
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Estão sendo realizados estudos com isótopos estáveis para aumentar o conhecimento
sobre ecologia alimentar.
O acompanhamento do período reprodutivo foi encerrado em dezembro, no RX e no
TVR, e em fevereiro no Tabuleiro do Embaubal. Houve aumento considerável do
número de filhotes registrados, devido ao aumento de fiscalização. Estão sendo
realizadas atividades de educação ambiental continuamente nas escolas. O
monitoramento da praia próxima à casa de força não indica a presença de quelônios.
Quanto ao monitoramento do enrocamento da barragem do Sitio Pimental em busca de
tracajás, o último registro se deu em novembro de 2018, não havendo mais indivíduos
na área, ou covas para deposição de ovos.
O assentamento dos ribeirinhos na APP continua sendo discutido, com contratação de
um grupo de profissionais para definir as diretrizes sobre a ocupação. Em outubro, a NE
encaminhou um relatório com uma avaliação de chamado de “capacidade de suporte” da
APP, levando em conta os dados de soltura e monitoramento de fauna, qualidade da
água e recomposição das APPS, a ser anexado à proposição de reassentamento dos
ribeirinhos. O IBAMA manifestou-se através do parecer encaminhado através do Oficio
no. 587/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA.
Todas as condicionantes da LO encontram-se atendidas ou em atendimento, conforme
comunicado pela equipe durante a conference call e reportado no 24o RSAP e
documentos examinados.
Em relação aos Programas da Conservação da Ictiofauna, de Monitoramento
Limnológico e de Qualidade da Água, ressalta-se a emissão da Nota Técnica nº
147/2018 propondo o encerramento dos Projetos de Investigação Taxonômica e de
Aquicultura de Peixes Ornamentais. O Parecer Técnico n° 151/2018 –
COHID/CGTEF/DILIC, encaminhado pelo Ofício nº 551/2018/COHID/CGTEF/DILICIBAMA de 07/11/2018 anui o encerramento desses projetos, recomendando a
continuidade das ações relativas à identificação das espécies de peixes e o tombamento
em coleções científicas no âmbito do Projeto de Monitoramento da Ictiofauna. Para o
Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais houve uma recomendação para integra-lo
ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável.
No dia 10 de outubro de 2018, a NE encaminhou ao IBAMA, por meio da CE 2018SSAI, uma solicitação para a postergação da entrega do relatório dos projetos que
compõe o Plano de Gestão Integrada da Volta Grande do Xingu (PGIVGX). Em
resposta a NE, o IBAMA manifestou por meio do Ofício no
560/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, datado de 09 de novembro de 2018, sua
anuência com a dilação de prazo requerida com relação ao texto integrado do PGIVGX.
Em relação ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, no
período de dezembro de 2011 a dezembro de 2018 foram realizadas 30 campanhas de
monitoramento trimestral (período de dezembro de 2011 a dezembro de 2018) na área
de influência do empreendimento e 84 campanhas de monitoramento mensal (período
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de janeiro de 2012 a dezembro de 2018) de qualidade da água no entorno dos canteiros
de obra e em pontos próximos às vias de acesso e linhas de transmissão.
De uma forma geral, os pontos de coleta do monitoramento limnológico em toda a área
de influência da UHE Belo Monte apresentaram boa qualidade ambiental. No entanto,
foram registradas em alguns pontos de monitoramento no Reservatório Intermediário
(CN09, CN09-C, CN08, CN07, CN06, CN05, CN04, CN03, CN02, CN01, Travessão
27, RI-N1 e RI-N2) não conformidade para o parâmetro oxigênio dissolvido nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2018. No Reservatório do Xingu (RX-Altamira)
foi observado não conformidade para o parâmetro Escherichia coli nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2018. Até o momento, não foram observadas
alterações de qualidade de água no Reservatório do Xingu, que possa ter relação direta
com as ocupações dos Ribeirinhos. Existe uma manifestação do IBAMA para que as
futuras ocupações sejam feitas em áreas fora da APP, o que está sendo abordado pela
equipe social da NE.
Em relação ao monitoramento dos igarapés urbanos, foram observadas não
conformidade para o parâmetro oxigênio dissolvido nos igarapés Panelas (PAN-02) em
novembro e dezembro de 2018, Altamira (ALT-02) e Ambé (AMB-02) nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2018. Segundo a NE a não conformidade observada
nos meses de outubro a dezembro de 2018 é resultante do uso e ocupação históricos das
margens desses igarapés e da influência direta da área de suas bacias, ou seja, dos
impactos de origem antrópica ali existentes.
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas no último trimestre foram
realizadas amostragem nos Igarapés de Altamira, no Trecho de Vazão Reduzida (TVR),
nos Igarapés barrados pelos diques, no Reservatório do Xingu, no Reservatório
Intermediário e nos demais pontos localizados na AID e AII (Lagoas, Igarapés, e
Igarapés Barrados pelos Diques). Durante as 31 campanhas realizadas até outubro de
2018, foram identificadas, até o momento, 306 espécies pertencentes a 69 famílias. No
igarapé Altamira foi possível observar durante a semana a missão da consultoria que o
banco de macrófitas aumentou, sendo classificado com nível grave de infestação (ALT
Médio). A NE informou que houve redução no tamanho dos bancos de macrófitas
monitorados no Reservatório do Xingu (RX) e no Reservatório Intermediário (RI).
No RX em outubro de 2018 observou-se ausência de infestação no braço do igarapé
Palhal (P2), infestação de médio a grave no braço Bastião (P3), nível grave de
infestação no igarapé Bastião (P4), nível médio de infestação P5, localizado no Canteiro
Pimental,
No RI, em outubro de 2018, o Ponto DIQUE 29 apresentou a nível crítico de infestação.
Na área do Trecho de Vazão Reduzida, considerando os resultados consolidados, os
níveis de infestação de macrófitas aquáticas permaneceram sempre baixos, variando de
ausência de ocorrência a nível médio, tanto na fase de pré-enchimento como nas fases
de enchimento e pós-enchimento até outubro de 2018. Durante o período (outubro a
dezembro de 2018) não foi identificado situação crítica ou com risco de deslocamento
dos bancos de macrófitas nos reservatórios.
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No Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna no período de 01 de dezembro/2017
a 30 de novembro/2018) foram registrados 10.487,41 kg de peixes resgatados e
5.327,07 kg de peixes recolhidos. Durante as ações de resgate da ictiofauna nas áreas
sob a influência do empreendimento, realizadas entre janeiro de 2012 e novembro de
2018, foram registradas 377 espécies de peixes, distribuídas em 12 ordens e 48 famílias.
No TVR foram resgatados e soltos 61.948 indivíduos de 179 espécies no TVR,
totalizando 427,67 kg de biomassa viva. A perda registrada no período foi de 10,89 kg,
referente a 42 indivíduos de 06 espécies. No geral, a maioria dos indivíduos resgatados
ao longo do TVR é de espécies de pequeno porte. Entre as espécies registradas, 4
(Brycon falcatus, Myloplus rhomboidalis, Myloplus rubripinnis e Myloplus
schomburgkii) são consideradas espécies migradoras de longa distância e foram
encontradas nos diferentes trechos do TVR. Além de espécies migradoras, também
foram registradas espécies da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas
de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos (Portaria Nº 445, de 17 de dezembro de
2014, MMA, 2014). Foram identificadas durante os resgates 4 espécies, sendo 3
consideradas “Vulneráveis” e 1 espécie, Paratrygon aiereba (Arraia-disco) considerada
“Criticamente em perigo”
No reservatório Intermediário, durante os meses de dezembro de 2017 a novembro de
2018, ocorreram o comissionamento e operação das unidades geradoras UG08-BM,
UG09-BM, UG10-BM, UG11-BM e UG12-BM, sendo recolhido um total de 4.605,63
kg de peixes perecidos. A espécie com maior representatividade em número e biomassa
foi o barbado (Pinirinampus pirinampu). Os peixes perecidos recolhidos apresentavam
lesões características de morte por diferença de pressão, injúria por colisão ou
cisalhamento.
Para reduzir o perecimento de peixes no canal de fuga e atender às recomendações do
IBAMA relacionadas a esse assunto a Norte Energia adotou uma série de medidas
objetivando a redução destes eventos no canal de fuga do sítio Belo Monte. Durante os
comissionamentos e operações das unidades geradoras a equipe de acompanhamento
ambiental munidos de sonar de pesca, rádio de comunicação e sonda multiparâmetros,
mobilizam-se para verificar a concentração de peixes nas proximidades da sucção das
Unidades Geradoras. Caso a equipe verifique alta concentração de peixes nessas
localidades (acima de 20 indivíduos), é solicitado à equipe de comissionamento e
operação que aguarde o momento mais oportuno para iniciar o procedimento, e
imediatamente inicia a movimentação da embarcação para afugentar os peixes das
proximidades da sucção da UG. Desde janeiro de 2019 é realizada também a varredura
com sonar Didson com a finalidade de verificar de forma mais detalhada a presença
peixes nas proximidades das UGs.
No final de dezembro de 2018 foi concluída a instalação e testes de funcionamento de
conjuntos de grades anticardume para 4 unidades geradoras (UG08, UG09, UG11 e
UG12) no sítio Belo Monte. Diante das interações com o IBAMA relativas aos eventos
de perecimento de peixes no canal de fuga da UHE Belo Monte, foi solicitado ao ONS a
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implementação de uma restrição operativa (FSAR-H) a fim de criar medidas que
minimizem tais eventos, sobretudo durante o período da piracema. A NE contratou a
empresa RUMO Ambiental para acompanhar a instalação das grades e orientar sobre os
procedimentos de operação para evitar mortes de peixes.
Durante o comissionamento das unidades geradoras do sítio Belo Monte, não foram
necessários resgates no tubo de sucção, apenas na caixa espiral, foram resgatados 40
exemplares de peixes vivos, totalizando 30,32 kg de biomassa.
Já no sítio Pimental, foram necessárias as paradas programadas para inspeção e
manutenção e paradas por conveniência das UG01-PIM, UG06-PIM, UG03-PIM e
UG04-PIM. Assim, foi necessária a drenagem e resgate no tubo de sucção e recinto
entre os stop-logs de montante e ogiva das respectivas unidades geradoras. No tubo de
sucção e recinto entre os stop-logs de montante e ogiva de todas as unidades foram
resgatados 451 indivíduos, totalizando 486,06 kg de biomassa, os quais foram soltos no
rio Xingu em boas condições de sobrevivência. Foram recolhidos 21,68 kg de peixes
perecidos.
Durante as oito campanhas de monitoramento a jusante realizadas entre novembro de
2017 e dezembro de 2018, foram marcadas, com etiquetas do tipo T-bar, 71 exemplares
de peixes pertencentes a 26 espécies, que foram liberados logo após a marcação no
mesmo local de captura. Desse total, 15 exemplares foram marcados no sítio Belo
Monte e 56 no sítio Pimental.
No Projeto de Monitoramento da Ictiofauna foram capturados desde o início do
monitoramento da ictiofauna na área de influência da UHE Belo Monte, bacia do rio
Xingu 205.249 indivíduos de peixes. Esses peixes foram classificados no total em 482
espécies e morfoespécies, 48 famílias e 12 ordens taxonômicas.
A análise temporal revelou que no setor 1 (Montante do Reservatório do Xingu), na fase
de pré barramento a riqueza variou entre 109 (2013) e 132 espécies (2012), nos últimos
três anos monitorados, na fase de pós-barramento, a riqueza variou entre 85 (2016) e
110 espécies (2017). Comparando as médias da riqueza entre as duas fases do
empreendimento, no pós-enchimento foi observada uma redução de 15% das espécies
registradas no pré-enchimento. No setor 2 (Reservatório Xingu), na fase de prébarramento a riqueza variou entre 128 (2015) e 134 espécies (2012), já, nos últimos três
anos, na fase de pós-barramento, a riqueza variou entre 85 (2018) e 105 espécies (2016).
Quando comparadas as médias da riqueza entre as duas fases do empreendimento, no
pós-enchimento foi observada a redução de 26% das espécies registradas no préenchimento.
No setor 3 (Trecho de Vazão Reduzida), na fase de pré-barramento a riqueza variou
entre 119 (2012) e 133 espécies (2014), já, na fase de pós-barramento, a riqueza variou
entre 100 (2016) e 123 espécies (2017). Quando comparadas as medias da riqueza entre
as duas fases do empreendimento, no pós-enchimento foi observada a redução de 5%
das espécies registradas no pré-enchimento. No setor 4 (Jusante), na fase de prébarramento a riqueza variou entre 129 (2012) e 147 espécies (2015), já, na fase de pós-
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barramento, a riqueza variou entre 112 (2018) e 123 espécies (2017). Quando
comparadas as medias da riqueza entre as duas fases do empreendimento, no pósenchimento foi observada a redução de 17% das espécies registradas no préenchimento. O setor 5 (Reservatório Intermediário) foi criado com a conclusão da obra
e, portanto, os dados de monitoramento disponíveis referem-se apenas aos de pósenchimento (2016-2018). A riqueza variou entre 57 (2018) e 69 espécies (2017), já, a
abundância apresentou uma tendência decrescente ao longo do tempo variando de 3888
indivíduos no ano de 2016 a 1114 indivíduos no ano de 2018.
As amostragens de ictioplâncton foram realizadas durante o ciclo hidrológico entre abril
de 2012 e outubro de 2018, totalizando 36 campanhas. Até o momento foram
capturados um total de 19.370 ovos, 76.393 larvas e 4.665 indivíduos jovens e em
alguns casos, indivíduos adultos de pequeno tamanho (juvenis). Entre as larvas
capturadas foram identificados indivíduos pertencentes a 11 Ordens, 37 Famílias e 136
espécies/morfotipos.
As atividades do estudo de rotas migratórias marcaram 199 peixes das quatro espéciesalvo do projeto, aridúia (Semaprochilodus brama), filhote (Brachyplatystoma
filamentosum), pirarara (Phractocephalus hemiliopterus) e surubim (Pseudoplatystoma
punctifer). De acordo com os resultados obtidos até o momento, os peixes se
dispersaram por toda área de estudo, embora filhotes, pirararas e aridúias ainda estejam
mais concentrados na região de Belo Monte. Os surubins foram os indivíduos que mais
se deslocaram, chegando até a base localizada próxima a São Félix do Xingu. Também
foi a espécie que foi detectada na maior área do RX e no TVR. Todas as espécies
tiveram indivíduos sendo detectados na região próxima à UHE Pimental, indicando que
eles atravessaram todo o TVR. Sete espécies ainda utilizaram o STP e passaram para
montante, a maior parte surubins e pirararas. Apenas surubins foram detectados nos
tributários do rio Xingu, nos rios Bacajá e Iriri.
Para o Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes em setembro de 2018 o STP foi fechado, conforme informado pela CE
0591/2018 – SSAI, protocolada no dia 09/08/2018, para reparo nos gabiões, instalação
de antenas e montagem da plataforma de captura na saída do STP, instalação da
caçamba para captura dos peixes. O STP foi reaberto no dia 15/12/2018 e durante o
período de seu fechamento e postergação de abertura teve o devido acompanhamento da
equipe de analistas do IBAMA que realizou vistoria no sistema em 22/11/2018.
Dos 192 peixes marcados pelo Projeto, 135 foram detectados pelo menos uma vez nas
estações da UHE Pimental, sendo que 78 foram soltos a jusante e detectados nas
estações de jusante e 37 foram soltos a montante e detectados nas estações de montante.
As estações do STP registraram 36 peixes, sendo 29 soltos a jusante e 7 soltos a
montante. Dos 53 peixes que não foram detectados, 20 são P. punctifer (6 soltos a
jusante e 14 a montante), 16 são S. brama (4 e 12), 14 são P. hemioliopterus (4, 10) e
sete são P. pirinampu (2 e 5). Dessa forma, 82% dos peixes não detectados foram soltos
a montante do barramento principal.
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Em relação a biotelemetria, sete indivíduos das quatro espécies marcadas (dois
Phractocephalus hemioliopterus, um Pinirampus pirinampu, um Pseudoplatystoma
punctifer e três Semaprochilodus brama) foram registradas pelas duas estações do STP,
indicando que eles utilizaram o sistema para transpor a barragem. Interessante é que
dois indivíduos, um P. hemioliopterus e o P. pirinampu foram soltos a montante da
barragem, passaram para jusante possivelmente passando pelas turbinas, e só em
seguida foram registrados pelas estações do STP.
Alguns peixes foram soltos a montante e detectados a jusante, sem passarem pelo STP.
Ao todo, 47 indivíduos fizeram essa passagem, são 13 indivíduos de P. hemioliopterus,
16 indivíduos de P. pirinampu, 8 indivíduos de P. punctifer e 10 indivíduos de S.
brama. Assumindo-se que o primeiro registro à jusante corresponde à via de passagem
do peixe, temos que 33 indivíduos (70%) utilizaram as turbinas, enquanto os demais 14
espécimes (30%) utilizaram os vertedouros.
Em relação ao RFID, de 2016 até 2018 foram marcados 1.123 indivíduos (164
indivíduos em 2016, 526 indivíduos em 2017 e 433 indivíduos em 2018) de 55 espécies.
Em 2017 e 2018, foram detectados 67 indivíduos de 17 espécies pelo sistema RFID.
Apenas no ano de 2018, foram detectados 37 indivíduos, dos quais 8 foram marcados
em 2018 e o restante (28), foram marcados em 2017 e 2016.
No monitoramento de vídeo imagem (SVI) em 2017 e 2018 foram contados 1.037.268
indivíduos de 54 espécies diferentes no visor direito. Ao longo do ano (2017/2018), os
dados do SVI indicam dois meses com média de passagens por dia muito superior aos
demais: maio e junho.
No monitoramento realizado por captura foram capturados 2.104 indivíduos de 111
espécies diferentes dentro do STP. Mais da metade desse número (61% = 68 espécies)
teve menos de dez indivíduos amostrados.
A amostragem a jusante foi realizada trimestralmente, desde 2016 e permite avaliar a
seletividade do STP, ou seja, as espécies que estão a jusante da barragem de Pimental,
mas não têm sido capturadas dentro do STP. A jusante do barramento de Pimental,
foram capturados 2.529 indivíduos de 127 espécies.
Comparando-se as riquezas capturadas em cada ambiente (STP e jusante), praticamente
metade das espécies amostradas (49,7% = 79 espécies) foi compartilhada entre os dois
trechos. Cerca de 30% (= 48) foram capturadas apenas nas amostragens de jusante, e
20% (= 32) foram capturadas apenas dentro do STP. Esses resultados são relevantes e
mostram uma baixa seletividade em espécies do STP, visto que 70% das espécies
presentes à jusante são encontradas no STP.
No Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável durante o período as campanhas de
monitoramento das atividades de pesca continuam sendo realizadas de acordo com o
PBA. Em relação ao atendimento a condicionante 2.24 ‘c’ em outubro de 2018 foi
protocolado na NE o Ofício SEI nº 199/2018-ICMBio Terra do Meio, onde foi
apresentado planilha com o detalhamento dos valores propostos para a implementação
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das ações de atendimento da alínea da condicionante 2.24. No dia 30 de outubro a NE
emitiu a CE 0850/2018-SSAI informando sobre avaliação em curso das propostas
apresentadas e a necessidade de dilatação de prazo para emissão de um posicionamento
conclusivo do empreendedor. A solicitação foi parcialmente atendida pelo ICMBio, por
meio do Ofício SEI nº 205/2018-ICMBio Terra do Meio, que estipulou o prazo até
20/11/2018 para apresentação da resposta da Norte Energia. Em reposta ao Ofício nº
205/2018-ICMBio, a NE emitiu a CE 0930/2018-SSAI, em novembro onde relata sobre
as discussões para atendimento dessa alínea da condicionante com o órgão ambiental. A
Norte Energia apontou que, antes de se posicionar acerca da proposta apresentada pelo
ICMBio, deve receber do IBAMA seu posicionamento acerca das manifestações já
apresentadas ao órgão.
Meio Socioeconômico
Os programas que estão ainda em processo de execução e que foram acompanhados na
missão de fevereiro de 2019 estão descritos a seguir.
Programa de Capacitação de Mão de Obra (PCMO) (3.3)
O Programa de Capacitação de Mão de Obra (PCMO) visa formar profissionais
qualificados. Foi previsto no cronograma físico do PBA, no ano de 2012, o
estabelecimento de convênios com instituições terceirizadas para fornecimento de
treinamentos de capacitação. Os mesmos foram concluídos e alguns tiveram seus
contratos renovados, mantendo-se vigentes para suprir a necessidade de formação de
mão de obra.
Os seguintes convênios foram estabelecidos com o CCBM:
•

•

•

•

•

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI): Convênio firmado em
15/03/2011 – cursos da área de construção civil e outros oferecidos pela instituição
- concluído.
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR): Convênio firmado em
11/05/2011 - cursos de operador de trator de esteira e operador de escavadeira
hidráulica - Suspenso, mas pode ser reativado caso necessário.
Sistema Integrado de Ensino do Pará (SIENPA): Convênio firmado em 28/06/2011
- curso de solda elétrica e, em seguida, cursos de sinalizador e Norma
Regulamentadora (NR) 10 como complemento do curso de eletricista predial; curso
de mecânico de refrigeração e vários treinamentos, sobretudo naqueles exigidos
pela Legislação Trabalhista - NRs 10, 13, 18, 20, 33, 34 e 35 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC): Convênio firmado em
17/10/2011 - cursos de auxiliar de cozinha, cozinha básica, garçom, Boas Práticas
de Higiene e Manipulação de Alimentos. Este convênio encontra-se suspenso,
podendo ser reativado caso necessário.
Serviço Social da Indústria (SESI): Convênio firmado em 02/01/2012 metodologia no programa de alfabetização CAPACITAR Para Crescer “Alfabetizar
Trabalhando”.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SEST/SENAT): Convênio firmado em 24/04/2012 - treinamento de motoristas do
CCBM e empresas subcontratadas - curso de transporte coletivo de passageiros.
Centro de Treinamento Tático da Amazônia LTDA – MI: Convênio firmado em
16/04/2014- formação de 300 funcionários na função de agente de Portaria.
DINSMORE COMPASS: Contrato para treinamento da Ferramenta de
Planejamento/Desenvolvimento/Controle/Análise (PDCA) para qualificação de
Engenheiros, Chefes e Encarregados;
PREV FIRE SSMA - Empresa especializada em Treinamentos de Brigada de
Incêndio - Convênio firmado em outubro de 2014 - Formação da Brigada de
Incêndio do CCBM.
CEMAQ - Empresa especializada em treinamentos de Brigada de Incêndio:
Convênio firmado em outubro de 2014 - Formação da Brigada de Incêndio do
CCBM.
TREINAMAVE-Treinamento em Máquinas e Veículos Ltda. - iniciado e finalizado
no mês de janeiro de 2015 - Treinamento para qualificação de várias funções de
trabalho em altura com equipamento Balancim Elétrico.
AURA BRASIL - Convênio firmado em março de 2015 - Empresa especializada
em treinamento de Plataforma Elevatória.
MILLS E SEV DE ENGENHARIA - Convênio firmado em março de 2015treinamento de Plataforma Elevatória.
Lemasa The Water Power - contratada em janeiro de 2016 - treinamento de bomba
de hidrojateamento.
CEMAQ – Novo convênio firmado em junho de 2017 - treinamentos e Formação
da Brigada de Incêndio do CCBM.
Convênios firmados pela Isolux/Jatobá: Alta Proteção – Treinamento de Segurança
do Trabalho; e SESI – Cursos de capacitação profissional.
Alfabetização - Desde o início do Programa “Alfabetizar Trabalhando” até o mês de
dezembro de 2018, foram formados 385 funcionários. Em sua última turma, o
CCBM formou 18 (dezoito) funcionários e a próxima estava prevista para iniciar
em fevereiro de 2019 com carga horária de 360 horas ao longo de um período de
seis meses, ministrado pelo SESI.
As executoras realizam atividades de reciclagem para funcionários e
subempreiteiros, em atendimento às exigências das NRs do MTE e outras normas.

Programa de Desmobilização da Mão de Obra (3.6) / Programa de Monitoramento da
Mão de Obra Desmobilizada por Redução de Quadro
O Programa de Desmobilização de Mão de Obra (PDMO; 2011) integra o Projeto
Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte. A reestruturação pela qual passou, em
2015, indicou a importância de realizar o monitoramento do contingente da mão de obra
desligada por redução de quadro. Até o momento foram realizadas seis campanhas de
monitoramento: setembro/2015 a agosto/2018, e uma das premissas do programa é a
oferta de transporte pelo empreendedor no ato do desligamento do funcionário.
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As etapas da pesquisa compreendem as seguintes atividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

São fornecidos dados dos desligamentos pelas empresas contratadas;
É feita a análise e delimitação do universo a ser pesquisado;
Esse universo é dividido em grupos e subgrupos;
Posteriormente é definida a amostra de cada subgrupo que será pesquisado;
O contato com o desmobilizado é feito pelo telefone;
Os dados coletados são tabulados e analisados;
São analisados os indicadores socioeconômicos do empreendimento e os dados
oficiais referentes à mão de obra e emprego.

Tipologia da situação de residência dos trabalhadores
Local: trabalhadores dos cinco municípios da AID: Altamira, Anapu, Brasil Novo,
Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, no estado do Pará;
Regional: trabalhadores da AII do empreendimento: Placas, Uruará, Medicilândia,
Pacajá, Porto de Moz e Gurupá assim como os demais municípios do estado do Pará;
Não regional: trabalhadores oriundos de outros estados do Brasil, que não o Pará e,
ainda, aqueles vindos do exterior.
Conclusões da sexta campanha
•
•
•
•

•

•

•

A taxa de retorno dos desmobilizados do Grupo Civil Não Regional a sua Unidade
da Federação de origem foi de 84,85%;
A taxa de retorno ao município de origem variou em níveis superiores a 78,79%;
Em relação aos desmobilizados de origem Não Regional, 9,09% fixaram-se em um
dos municípios da AID;
O nível de reinserção dos desmobilizados do Grupo Civil no mercado de trabalho
variou entre 0% e 15,15% nos diferentes recortes regionais adotados. Entre os
desmobilizados do Grupo Civil, entre 48,48% e 83,33% tiveram acesso ao segurodesemprego;
Nos grupos Regional e Não Regional, a taxa de permanência na AID do contingente
amostrado, após a desmobilização, não ultrapassou a marca de 9,09%, o que indica
o sucesso da implantação do PDMO no período em tela, segundo posicionamento
da Norte Energia;
A análise dos indicadores de emprego e renda, produzidos tanto pelo empreendedor
quanto pelos entes públicos – CAGED/TEM e IPEA – destaca a lenta retomada da
atividade produtiva no País, com o predomínio de saldos positivos na contratação
da mão de obra formal do setor da Construção Civil em toda a série estudada para o
Brasil, para o Pará e, também, Altamira; e
A desmobilização da mão de obra da UHE Belo Monte no período de março a
agosto de 2018 (6ªcampanha) ocorreu dentro dos padrões de efetividade, num
contexto econômico acentuadamente adverso para o mercado de trabalho.
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Plano de Atendimento à População Atingida
Projeto de Regularização Fundiária Rural (4.1.1)
Esse projeto compõe-se das áreas adquiridas pela Norte Energia para formação do
Reservatório Xingu e do Reservatório Intermediário, que devem ser regularmente
incorporadas ao seu patrimônio, e as áreas adquiridas para fins de relocação da
população interferida, quer seja por Reassentamento Rural Coletivo ou Individual, ou
por Carta de Crédito. A alternativa escolhida pela Norte Energia foi priorizar a aquisição
dos imóveis interferidos para, posteriormente, regularizá-los.
Para os imóveis necessários à implantação do empreendimento - áreas interferidas pelos
reservatórios, canteiro de obras, vila residencial, linhas de transmissão, entre outros,
essa etapa se encerra com o registro em cartório dos mesmos, em nome da Norte
Energia. Para os imóveis necessários para implantação dos reassentamentos rurais, após
seu registro em nome da Norte Energia, a titularidade dos mesmos será transferida aos
seus ocupantes - beneficiários daquelas modalidades de reassentamento. Para os
imóveis adquiridos por Carta de Crédito, a transferência de titularidade aos beneficiários
ocorrerá de forma direta - do vendedor para o comprador (beneficiário), cuja operação
será de inteira responsabilidade da Norte Energia, interveniente no processo.
Após a conclusão da análise documental e da verificação de sobreposição territorial,
apurou-se que se trata de 1.997 interferências sobre 1.108 imóveis rurais diretamente
interferidos, conforme composição indicada no Quadro 9.0.a.
Quadro 9.0.b
Quantitativo de Interferências e Imóveis Rurais para fins de Regularização
Grupo
1

2

Interferências
Descrição
Servidão de passagem
das
Linhas
de
Transmissão (LTs) em
imóveis de terceiros
Acessos, Canteiros, Vila
Residencial,
Subestação, LTs, Obras
de Compensação e Área
de Segurança do Trecho
de Vazão Reduzida
(Comunidade
São
Pedro/Jusante Margem
Direita - MD)
Interferências adicionais
sobre
imóveis
já
interferidos
Ocupações do Núcleo
Santo Antônio

Imóveis

Situação em janeiro 2019

Quantidade

138

138

178

178

37

0

252

1

Das instituições de passagens nesses
imóveis, 123 foram por via
administrativa e 15 (quinze) por via
judicial. 20 regularizados, 64 em fase
final de regularização, 39 para
complemento documental.
Dos 851 imóveis deste grupo, 77
(setenta e sete) foram desapropriados
por via judicial e 774 por via
administrativa. Dos 77 (setenta e sete)
imóveis desapropriados por via
judicial, 10 (dez) já tiveram os
processos
encerrados
e
estão
regularizados. A regularização dos 67
(sessenta e sete) restantes depende da
conclusão dos processos em curso.
A regularização fundiária dos 774
imóveis desapropriados por via
administrativa está sendo realizada
conforme disposto na Lei 6.015/73 -
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Grupo

Interferências

Imóveis

Descrição
Reservatório Xingu e
Área de Preservação
Permanente
(APP)
associada
Ilhas do Reservatório
Xingu
Canal de Derivação e
APP associada
Reservatório
Intermediário e APP
associada

3

4

Reassentamento
Coletivo –RRC

Quantidade
394

394

601

0

76

76

202

202

33

33

86

86

1.997

1.108

Rural

Reassentamento Rural
em Área Remanescente
– RAR
Total

Situação em janeiro 2019
Registros Públicos. A etapa atual para
regularização
dos
imóveis
desapropriados por via administrativa,
constitui-se
da
aprovação
do
georreferenciamento dos imóveis no
âmbito do Sistema de Gestão
Fundiária – SIGEF do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
Dos 774 imóveis, 706 já estão
submetidos no SIGEF e aguardam a
fiscalização a ser realizada pelo
INCRA. Os 68 (sessenta e oito)
restantes estão na fase final –
elaboração de planilha ODS, para
submissão ao SIGEF.
A entrega dos termos de transmissão
de posse para os beneficiários está
concluída. A desapropriação dos 33
(trinta e três) imóveis deste grupo
ocorreu por via administrativa. A
regularização fundiária dos imóveis
deste grupo 3 está sendo realizada
conforme disposto na Lei 6.015/73 Registros Públicos. A etapa atual para
regularização
desses
imóveis
constitui-se
da
aprovação
do
georreferenciamento dos imóveis no
âmbito do SIGEF do INCRA. Todos
os 33 (trinta e três) imóveis já estão
submetidos no SIGEF e aguardam a
fiscalização a ser realizada pelo
INCRA.

Projeto de Reassentamento Rural (4.1.3)
O Projeto de Reassentamento Rural (4.1.3) está diretamente ligado às atividades de
reassentamento da população atingida, cuja LO Nº 1.317/2015 veio acompanhada de
uma condicionante que está constantemente sendo revista e readaptada conforme
descrito a seguir.
Essa condicionante 2.6.a exigiu “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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População objeto da proposta de relocação
O processo de auto reconhecimento da população ribeirinha conduzido e aprovado pelo
Conselho Ribeirinho delimitou o número de famílias: são 263 famílias reconhecidas
pelo Conselho, somadas às 50 famílias identificadas pela pesquisa realizada pela Norte
Energia, totalizando 313, sendo que 121 já foram reassentadas na APP do reservatório.
Quadro 9.0.c
Famílias Ribeirinhas Integrantes da Proposta da Norte Energia
Origem
Identificada pela pesquisa
Socioeconômica
da
NE
reassentados na APP
Acordo NE-MPF
Casos encaminhados pela DPU
Estudo de Caso (NE)
Indicações adicionais do
Conselho Ribeirinho
Total

População Inicial
121

Desistências
Revisões
-

e

População Final

133
36
26
7

2
2
5
1

131
34
21
6

323

10

313

121

e

No período compreendido entre a última e essa 24ª missão ocorreram as seguintes
atividades:
Em 07 de novembro de 2018, por meio do oficio OF nº
554/2018/COHID/CGTEF/DILICIBAMA, o IBAMA apresentou manifestação acerca
da consulta realizada pela Norte Energia para que a APP pudesse ser computada como
reserva legal. Nesse documento, o órgão licenciador informou não haver oposição à
proposta, mas alegou que a responsabilidade por tal definição era de responsabilidade
do órgão estadual de meio ambiente.
Considerando essa manifestação do IBAMA, ainda no final de novembro de 2018 foi
realizada uma reunião com a SEMMAS-Pará para tratar da possibilidade de computar a
APP como Reserva Legal. Como encaminhamento da reunião, a Norte Energia
encaminhou ao órgão uma correspondência com a síntese do histórico e do projeto, com
o questionamento acerca da demanda apresentada na reunião.
Em paralelo, no período de 01 a 20/11/2018 foram desenvolvidas atividades a partir da
manifestação formal do Conselho Ribeirinho junto ao IBAMA, expressando a sua
concordância com a proposta de Reassentamento apresentada pela Norte Energia.
No período de 22 a 26/11/2018 houve vistoria do IBAMA para verificar a viabilidade
ambiental das áreas de APP escolhidas para o retorno das famílias não atendidas e a
avaliação dos impactos que ocorreram com a ocupação já realizada. Foi percorrida a
extensão total das três áreas que compõem a proposta de Território Ribeirinho, com
registro de informações sobre suas características, verificação dos pontos de ocupação já
existentes e ocupados pelas famílias e os previstos para nova ocupação.
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Nos dias 28, 29 e 30 de novembro houve reuniões individualizadas com a população de
cada um dos três territórios identificados na proposta do Conselho Ribeirinho, com a
finalidade de dar sequência nas atividades para a construção do projeto básico e
consequente projeto executivo.
Em 14 de dezembro de 2018, por meio do oficio nº 587/2018/COHID/CGTEF/DILICIBAMA, o órgão ambiental apresentou Parecer Técnico acerca da proposta, onde
considera que “a proposta conceitual apresentada pela Norte Energia atende os prérequisitos que possibilitem a recomposição do modo de vida ribeirinho”. Assim, foi
aprovado o prosseguimento do processo de restabelecimento dos ribeirinhos,
considerando algumas recomendações apresentadas no referido Parecer, o que está em
curso pela Norte Energia. Quanto ao posicionamento da SEMMAS-Pará, a Norte
Energia aguarda manifestação referente às intervenções na APP.
Ações desenvolvidas com essa população de 121 ribeirinhos:
Quadro 9.0.d
Atividades desenvolvidas
Ações
Entrega de duas escolas ribeirinhas
Monitoramento socioeconômico
Atividades de ATES e Reparação

Origem
Condicionante
2.6.a

Aditivo de verba de transição
Verba de
ribeirinhos

transição

para

novos

Descrição
Concluída.
Sete campanhas realizadas
Em execução com as 121 famílias
reassentadas.
Em atendimento as tratativas com o MPF:
aditivo de verba para as famílias que
desenvolvem projetos
Aguardando
definição
acerca
do
reassentamento

Em relação aos demais reassentamento rurais, relembra-se que o Reassentamento Rural
Coletivo implantado conta com 28 (vinte e oito) lotes de 75 hectares (módulo fiscal da
região), com área média de 15 (quinze) hectares livres para exploração agropecuária
denominados de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS. Esses lotes são dotados de
acessos, moradia, cerca perimetral com quatro fios de arame liso, poço tubular,
reservatório elevado, fossa séptica e rede de energia elétrica.
As atividades de finalização das obras de infraestrutura dos lotes destinados ao
Reassentamento em Área Remanescente e a transferência e acompanhamento social das
40 (quarenta) famílias encontram-se concluídas.
Monitoramento da População Ribeirinha
Na missão anterior de monitoramento foi informado que o Monitoramento dos
Ribeirinhos reassentados no Reservatório Xingu foi executado, estando em sua 7ª
campanha. No entanto, os relatórios desse monitoramento não tinham sido evidenciados
na época. Nesta missão foi apresentado um relatório geral desse monitoramento
denominado Relatório de Monitoramento das Condições Socioeconômicas das Famílias
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Ribeirinhas Ocupantes/Moradoras de Ilhas e Áreas Marginais do Reservatório Principal
da UHE Belo Monte - Diagnóstico Socioeconômico: 2ª À 7ª Campanha de Campo
(Práxis, setembro de 2018).
Segundo este estudo, o acompanhamento social das famílias reassentadas é realizado
desde agosto de 2016, antes mesmo das famílias serem relocadas para as áreas
escolhidas e se estende até o atual estágio de ocupação. O documento relata que o início
das atividades foi dificultado pela longa fase de transição, principalmente nas duas
primeiras campanhas. Embora as atividades de monitoramento tenham sido planejadas
para serem executadas somente após a instalação definitiva das famílias nos pontos de
ocupação, ela foi iniciada durante o processo, uma vez que as relocações eram feitas
paulatinamente, não permitindo, assim, uma análise comparativa com as demais
campanhas, após a instalação das famílias. Além disso, o monitoramento ocorreu em
paralelo às negociações dos órgãos envolvidos com as famílias ribeirinhas, e esta
negociação ainda está em tramitação.
Algumas famílias passaram a ocupar seus pontos de forma autônoma, fazendo uso da
área apenas para plantio e pesca. À medida que a ocupação foi se tornando mais
frequente, as atividades ganharam forma e organização, de modo que algumas famílias
optaram por residir no local, marcando o início de retorno das famílias as áreas lindeiras
ao Rio Xingu.
Essa forma de ocupação involuntária provocou um redirecionamento metodológico por
parte da Norte Energia que deu início às atividades de monitoramento socioeconômico,
tendo que alcançar as famílias nesse estágio transitório entre ponto recebido e o ponto
de apoio na cidade ou outra propriedade rural. Nessa fase de transição, a segunda
campanha de campo se estendeu até maio de 2017.
Os dados obtidos na primeira campanha não apresentaram informações qualificáveis e
os dados da segunda campanha não foram suficientes para que fossem incorporados às
análises comparativas elaboradas a partir da terceira campanha de campo.
A terceira pesquisa de campo foi realizada de julho a outubro de 2017 e apresentou
indicadores mais expressivos quanto às condições de ocupação, cultivo e moradia,
considerando que a maior parte das famílias tinha iniciado ou mesmo finalizado a
construção da casa com a cessão do kit habitacional por parte da Norte Energia. Nesse
mesmo período tiveram início as ações de ATES e do Projeto de Reparação Rural.
Desde o início desse monitoramento houve a identificação de demandas para
encaminhamento aos programas sócio-assistenciais que integram a rede de atendimento
da região, em interface com o Projeto de Atendimento Social e Psicológico da
População Atingida - 4.6.2, assim como o encaminhamento das famílias ribeirinhas em
situação de fragilidade social.
Já foram executadas sete campanhas de monitoramento, a última no mês de agosto de
2018. Todos os dados obtidos durante esse período foram tabulados e consolidados.
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Resultados
A primeira questão do monitoramento refere-se à finalidade do ponto de ocupação para
os beneficiários. As duas principais finalidades identificadas, segundo 94% dos
entrevistados na segunda campanha e 91% na terceira, eram a moradia e a produção,
sendo irrelevante o número daqueles que pretendiam somente morar ou produzir no
local. Nesse período, foi verificado que a intenção de fixar residência no ponto de
ocupação foi manifestada de forma objetiva, expressa no grande número de moradias já
construídas nos pontos de ocupação, passando de 88 na segunda campanha para um
total de 107 na terceira.
Com o fornecimento do kit de materiais para a autoconstrução de uma casa, totalmente
em madeira, com área média de até 63 m², cada ribeirinho teve a livre opção na
construção de sua moradia, o que resultou em edificações diferenciadas, porém com o
predomínio de residências com áreas construídas entre 51 e 75 m², quatro ou cinco
cômodos, piso de madeira e cobertura de fibrocimento (brasilit).
Ao longo das últimas quatro campanhas, a porcentagem de ribeirinhos que passaram a
residir nas moradias construídas nesses pontos se estabilizou em torno de 66% que, na
7ª campanha, representou um total de 80 unidades residenciais. Um total de 34
beneficiários (28%) continuou residindo na sede urbana de Altamira, enquanto sete não
foram encontrados para entrevista.
Nas quatro últimas campanhas realizadas, a finalidade de ocupação desse ponto centrouse na moradia permanente associada à produção agrícola e à pesca, sendo também
crescente o percentual dos pontos destinados exclusivamente à moradia.
Em relação aos 34 beneficiários que não residem nos pontos, resultado da 7ª campanha,
foram levantadas informações sobre a frequência de visita ao local e sobre a possível
ocupação do ponto por outras pessoas. Nas 4ª e 5ª campanhas, prevaleceram as
declarações de visitas a cada 15 dias e nas 6ª e 7ª campanhas, predominou o grupo dos
que nunca visitam o ponto (entre os não-residentes) com 12 respostas. Quanto a outras
pessoas residirem no ponto (terceiros), a maioria das indicações em todas as campanhas
é de que ninguém mora, com os pontos permanecendo desocupados. Questionados
sobre os motivos para não residirem na localidade, os principais que foram
mencionados foram: problemas de saúde do beneficiário, falta de transporte e ausência
de condições financeiras. Ao ser questionado sobre a finalidade dada ao ponto, uma vez
que o beneficiário não ocupa o local, uma proporção significativa, que atingiu 45% na
sétima campanha (15 pessoas), confirmou o abandono da área recebida pela Norte
Energia. Entre os restantes 19 entrevistados, foi também mencionada a ocupação da área
por terceiros e o cuidado esporádico do ponto.
No que se refere ao tempo que permanecem no ponto de ocupação, a maioria dos
responsáveis que reside no local declarou permanecer na área em tempo integral ou
durante a semana inteira em todas as campanhas realizadas (percentagem que passa de
74% na 4ª campanha para e 88% na 7ª). Entre os membros familiares, as proporções são
semelhantes, de 74% a 83%).
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Também integram o Plano de Atendimento à População Atingida, os projetos abaixo
descritos.
Projeto de Reparação Rural (4.1.5)
É importante relembrar que, em 2016, considerando que o mesmo público-alvo era
objeto de dois projetos distintos, mas com características similares, a Norte Energia
definiu pela execução integrada dos Projetos de Assistência Técnica, Social e Ambiental
(ATES) e de Reparação Rural, visando a otimizar a disponibilidade de recursos
destinados às atividades de reconstituição dos modos de vida da população remanejada
pelas diversas modalidades, como Carta de Crédito e Reassentamentos Rurais. O
Projeto de Reparação, por um lado, identifica as perdas, define o projeto produtivo junto
com a família beneficiária, fornece os materiais e insumos necessários, promove a
mobilização e a organização das famílias para participarem dos mutirões e das
capacitações que são desenvolvidas em interfaces com o Projeto de ATES (4.2.1) que,
por outro lado, dedica-se aos aspectos técnicos e operacionais desde a implantação do
projeto produtivo escolhido, passando pelas capacitações necessárias, com a utilização
do Método “Aprender Fazendo”, acompanhamento e assistência técnica aos projetos
implantados.
Após um espaço de sete meses, foi recontratada a empresa Equilibri para dar
continuidade a esses projetos e a parceria com o CEPLAC ainda não foi concretizada,
por falta de resposta da entidade.
Continua o acompanhamento técnico dos Projetos Produtivos executados após o
Diagnóstico Rápido Participativo em área rural. Continua também a execução de
atividades de Integração Social das famílias rurais, assim como o fortalecimento das
associações comunitárias nos reassentamentos urbanos. Até essa missão, foram
implantados 227 projetos produtivos com 86 famílias em atendimento, especificados na
tabela abaixo, não havendo mudanças nas informações fornecidas anteriormente.
Quadro 9.0.e
Projetos produtivos implantados
Projetos produtivos
Projeto de Criação de Peixe em Tanque Escavado
Roça Consorciada/SAF
Projeto de Criação de Galinha em Sistema Semiconfinado
Projeto Produtivo Diversificado
Projeto Produtivo Alternativo (Lavoura Cacaueira)
Projeto Produtivo Alternativo (Criação de Galinha + Horta ou Pecuária)
Total
Fonte: Norte Energia, fevereiro de 2019.

Implantados
131
7
46
35
6
2
227

Foram implantadas 64 estruturas de apoio como a Implantação de 41 benfeitorias de
apoio (galpões, barcaças) no RRC e RAR e 23 Casas de Farinha Artesanal.
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Quanto ao Reforço dos laços comunitários, foram executados os seguintes eventos de
Integração Social:
•
•
•
•
•

•
•

Construção do Oratório de São Pedro em Assurini e em Medicilândia;
Realização anual do Festejo de São Pedro de forma alternada em Assurini e em
Medicilândia;
Realização de atividades coletivas: mutirões, capacitações, reuniões, desenvolvidas
ao longo da implantação do Projeto;
Realização de Atividades de Integração e Avaliação do andamento das
ações/projetos nos Reassentamentos Rurais (periódicas);
Promoção de palestra com o sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória do
Xingu para tratar da documentação exigida pela CELPA, para transformação da
classificação do fornecimento de energia de urbano para rural;
Realização de eventos regionais (periódicos) com o envolvimento das famílias
beneficiárias e vizinhos;
Reunião de Planejamento Participativo para o ano de 2019.

Ainda estão pendentes: a realização da proteção das nascentes dos lotes do RRC e RAR
e a adequação do conceito de lote rural nas contas de energia elétrica, informação que
não foi atualizada durante esta missão.
Projeto de Apoio à Pequena Produção e Agricultura Familiar (4.2.1)
As atividades desenvolvidas no período foram:
•
•

•
•

Elaboração/ Acompanhamento e Reestruturação dos Planos Estratégicos Familiares
nos reassentamentos rurais, público de carta de crédito, ribeirinhos e pescadores;
Incentivo a Implantação da Lavoura Cacaueira:
o Articulação com a CEPLAC-PA, com doação de 280 mil sementes de
cacau;
o Doação dos sacos de polietileno para o plantio;
o Conclusão da construção dos viveiros de mudas no RRC e início de
construção para RAR;
o Acompanhamento técnico na produção de mudas de cacau e implantação
das lavouras cacaueiras;
Acompanhamento de Unidades de Observação e Demonstrativas;
Acompanhamento técnico mensal para atendimento à produção agrícola, pecuária,
médico-veterinário, e interfaces com o Projeto de Reparação para as 91 famílias
atendidas, e atendimento social quando necessário.

População atendida:
•

91 famílias atendidas, 19 (dezenove) famílias realocadas por Carta de Crédito (CC);
16 (dezesseis) não proprietários beneficiados com Relocação Assistida por Carta de
Crédito (CC2015), 17 (dezessete) em Reassentamento Rural Coletivo (RRC); 34
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•
•

(trinta e quatro) em Reassentamento em Área Remanescente (RAR); 5 (cinco)
Agricultores do Trecho de Vazão Reduzida (TVR)
109 famílias com atendimento repassado à Emater (conclusão dos 3 anos de
atendimento pela NESA)
42 Capacitações realizadas em 2018 com 1.143 participantes.

Em relação à população ribeirinha, as ações de Assessoria Técnica Social e Ambiental
(ATES) e Projeto Reparação foram desenvolvidas, no período, para 90 Famílias
Residentes nos Pontos de Ocupação, que receberam 331 atividades e benefícios,
conforme mostra o quadro abaixo. Do total de 121 famílias que representam a
população ribeirinha atendida pela nova modalidade de reassentamento, 31 não residem
e não desenvolvem atividade no ponto de ocupação.
Quadro 9.0.f
Regiões em que a população ribeirinha foi reassentada em ponto de ocupação
Região

Total de famílias

Jusante/Palhal
Jusante/Paratizão
Jusante/Paratizinho
Jusante Pimental
Jusante/Trindade
Montante/Arapujá
Montante/Barriguda
Montante/Bom Jardim
Montante/Costa Júnior
Montante/Ilha do Pedão
Montante/Largo do Bacaba
Montante/Poção
Fonte: Norte Energia, fevereiro de 2019.

66
3
5
3
6
8
2
1
1
11
5
10

Residente e/ou desenvolvem
atividade no PO
48
2
5
2
5
5
2
1
1
8
2
9

Em relação ao Reforço dos laços comunitários da população ribeirinha, foram
executados os seguintes eventos Integração Social: Realização do Festejo de São José;
Mutirões de implantação das fossas e projetos produtivos; Reuniões de planejamento e
avaliação participativas; Atividades coletivas: mutirões, capacitações, reuniões,
desenvolvidas ao longo da implantação do Projeto; reunião de planejamento
participativo para o ano de 2019; Constituição do “Pacto Zelar pela APP é o nosso
compromisso”.
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da
Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1)
Atividades desenvolvidas no período:
•
•

Finalizada a execução da 12ª Campanha de Campo do de Monitoramento Social;
3ª Campanha de Monitoramento dos Pescadores – atividade desenvolvida em
concomitância à realização da 12ª Campanha de Monitoramento Social;
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•

•
•
•
•

1ª Campanha de Monitoramento dos Moradores da Lagoa do Jardim Independente atividade desenvolvida em concomitância à realização da 12ª Campanha de
Monitoramento Social;
5ª Pesquisa de Satisfação para programas e projetos do PBA;
Encaminhamento das ocorrências de Vulnerabilidade Social ao Projeto 4.6.2 /
Convênios e o monitoramento destes;
Elaboração de último relatório de 15/01/2019.
Análise dos dados levantados – em andamento.

Planejamento das próximas atividades:
•
•
•
•
•

13ª Campanha de Monitoramento Social
4ª Campanha de Monitoramento dos Pescadores
2ª Campanha de Monitoramento dos Moradores da Lagoa do Jardim Independente
Adequação do sistema e treinamentos para a implantação do formulário digital
Início das atividades de campo – 01/02/2019

O público-alvo envolvido na 12ª campanha totalizou 3.891 famílias, sendo 2.614
famílias da área urbana, 286 famílias da área rural, 524 famílias de pescadores e 467
famílias do Jardim Independente I (Lagoa do Jardim Independente).
O público-alvo envolvido na 3ª campanha de monitoramento de pescadores totalizou
796 famílias, com 1.203 pescadores, distribuídas entre os cinco municípios da AID.
Quadro 9.0.g
3ª campanha de monitoramento de pescadores – distribuição das famílias por
município
Município
Altamira
Anapu
Brasil Novo
Senador Porfírio
Vistória do Xingu
Total

Famílias
379
50
8
125
234
796

Pescadores
547
69
12
222
353
1.203

Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (4.6.2)
Atividades desenvolvidas no período
Gestão da execução dos Convênios e Termos de Cooperação firmados com a assistência
social dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu; Apoio ao atendimento do SUAS
nos demais municípios da AID; Acompanhamento do atendimento à população atingida
na AID; Interface direta com o Projeto 4.6.1 para recebimento de famílias com
vulnerabilidade identificada.
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No período de setembro de 2012 a novembro de 2018, foram atendidas por este
programa 3.744 famílias, com as seguintes especificações:
Quadro 9.0.h
Famílias atendidas pelo Projeto de atendimento social e psicológico da população
atingida – setembro/2012 a janeiro/2019
Modalidade de
Solicitações de Famílias em
Acompanhamento Atendimento
Atendimento
Altamira
2.756
1.513
8.626
Vitória do Xingu
569
283
3.466
Outros Municípios
1.235
382
1.063
Total
4.560
2.178
13.155
* Os encaminhamentos aos outros municípios não são contabilizados
Município

Encaminhamentos
à Rede
2.942
876
*
3.818

As famílias em acompanhamento em outros municípios totalizaram 382, nesse período,
assim distribuídas: Anapu – 143; Brasil Novo – 19; Medicilândia – 37; Senador Porfírio
– 168; Pacajá – 6; Placas – 1; Uruará – 8.
Os Serviços Conveniados de Altamira e Vitória do Xingu realizam o
atendimento/acolhida ao migrante e a oferta de hospedagem, alimentação, passagem de
custo para viagem, com os recursos no âmbito dos termos de parceria e repassados
mensalmente à municipalidade em caso de demanda. Foram atendidos 293 migrantes
em situação de vulnerabilidade, sendo 280 de Altamira e 13 de Vitória do Xingu. Em
Altamira, 65 foram para o serviço de acolhida e 62 tiveram ajuda de custo e concessão
de passagem. Em Vitória do Xingu foram 8 e 9, respectivamente.
Metodologia Integrada – Altamira e Vitória do Xingu
ALTAMIRA: Etapa 4.1 – Preparação para a descentralização e integração das equipes e
equipamentos
•
•
•
•

•
•

Readequação da infraestrutura dos três CRAS: concluída.
Aquisição de equipamentos e materiais: processo licitatório em andamento.
Levantamento dos materiais do Serviço Conveniado que serão tombados e
incorporados ao patrimônio público: em andamento.
Levantamento e inclusão das famílias acompanhadas pelo Serviço Conveniado no
Cadastro Único (Número de Identificação Social–NIS) para posterior inserção no
Prontuário Eletrônico Simplificado SUAS.
Discussão e readequação da área de abrangência dos CRAS: em andamento.
Desenvolvimento de um banco de dados integrado (Serviço Conveniado e CRAS):
em andamento.
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Etapa 4.2 Descentralização prevista: março de 2019
VITÓRIA DO XINGU: Etapa 4.1 Preparação para a descentralização e integração das
equipes e equipamentos
•
•

•

Validação Final da Proposta de Integração da Metodologia pela SEMUTS: em
andamento.
Readequação do espaço que comportará a maioria dos órgãos da SEMUTS
(inclusive o Serviço Conveniado e CRAS): em andamento –previsão março de
2019.
Desenvolvimento de um banco de dados integrado (Serviço Conveniado e CRAS):
em andamento.

Etapa 4.2 Descentralização prevista: março de 2019
Ações de Apoio ao SUAS – Altamira
•

Projeto piloto RUC Jatobá, polo em funcionamento desde julho de 2015
o Sete grupos de convivência, reuniões duas vezes por semana (orientação
social e atividade socioeducativa).
o Média de 121 usuários (crianças, adolescentes e idosos) –turnos em dois
períodos de 20 a 25 usuários por faixa etária.

•

Expansão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) aos
demais RUCs em 2018
o Criação do Grupo de Trabalho do SCFV e Ciclo de Capacitações:
Plano de Ação do SCFV;
Definição das atribuições e processo de gestão entre as diversas
instâncias da SEMIS que atuam no serviço (técnicos dos polos,
CRAS, Vigilância Social, Setores de Cultura e Esporte).
Seleção dos usuários por meio de listagem de prioridades (CRAS,
CREAS, Polos, Escola de Dança, Escola de Música, Craque Só de
Esporte, Rede de Ensino).
Capacitação quinzenal aos técnicos do SCFV.

•

Elaboração e Validação do Plano de Ação dos polos do SCFV para o ano de 2019.

Frequência nos polos do SCPV em 2018: RUC Água Azul – 708; Casa Nova – 1.027;
Jatobá – 1.885; Laranjeiras – 697; São Joaquim – 230; total – 4.547.
Programa de Restituição/Recuperação da Atividade de Turismo e Lazer (4.7) – Projeto
de Recomposição das Praias e Locais de Lazer (4.7.1)
As obras civis das Praias foram concluídas e encontram-se em uso pela população: Praia
da Orla, Praia do Massanori e Praia do Assurini (Adalberto), sendo que foram
repassadas à municipalidade em outubro de 2018.
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Existe uma área que era utilizada pelo CCBM, em direção à Vitória do Xingu,
denominada Praia do Canal de Fuga, que era utilizada como depósito de areia. As praias
foram objeto de estudo de balneabilidade, verificando a qualidade da água. Esse estudo
findou no segundo semestre de 2018 e, com o repasse das mesmas para a Prefeitura,
essa responsabilidade ficará a cargo da administração municipal. Para que isso ocorra,
os técnicos da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo (SEMAT)
foram devidamente capacitados. A Praia do Canal de Fuga continua sendo objeto desse
estudo de balneabilidade.
Projeto de Recomposição/Adequação dos Serviços de Infraestrutura e Serviços de
Educação (4.8.1)
Atividades em andamento
•
•
•

•

78 obras de educação (média de 10 escolas/ano) viabilizadas pela UHE Belo
Monte;
Construção de 294 novas salas de aula (média de 3,4 salas de aula/mês)
representando o acréscimo de mais de 14.550 novas vagas em escolas públicas;
Mais de 30.060 alunos (média de 4.262 alunos /ano) beneficiados com unidades
escolares reformadas, ampliadas ou construídas pela Norte Energia nos 05
municípios da AID do empreendimento.
05 Ciclos de Capacitação do Corpo Docente nos 05 municípios da AID, com
aproximadamente 1.500 qualificações (média de 214 qualificações/ano).

Quadro 9.0.i
Quantidade de unidades escolares viabilizadas nos 05 municípios da AID
Município
Altamira
Vitória do Xingu
Anapu
Brasil Novo
Senador Porfírio
Total
Fonte: Norte Energia, fevereiro de 2019.

Unidades concluídas
36
21
7
8
6
78

Plano de Requalificação Urbana
Dentre os Projetos que compõem esse Plano, as ações que foram realizadas no período
atendem ao cumprimento à Condicionante 2.6, alíneas “b” e “c” da Licença de
Operação (LO) da UHE Belo Monte, que se refere à implantação do RUC Pedral e à
interação com o Grupo de Trabalho (GT) Pedral que acompanha a implantação do
mesmo.
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Projeto de Reassentamento Urbano (5.1.7)
RUC Pedral
Atividades desenvolvidas no período: Estão concluídas as obras relacionadas ao (i)
Acesso ao Atracadouro; (ii) Infraestrutura; (iii) Poço Tubular; (iv) Área de Lazer e (v)
Unidades Habitacionais.
No último relatório, o andamento das obras apresentou os seguintes índices: a
construção da Escola (76%), da Creche (55%), da Unidade Básica de Saúde (84%), da
ETE (20%), do Atracadouro Flutuante (11%), do muro de arrimo (18%) e do Acesso ao
bairro (21% - obra reiniciada). Neste período relacionado ao 24º RSAP, o andamento
das obras teve avanços significativos, como é possível verificar: a construção da Escola
(91%), da Creche (83%), da Unidade Básica de Saúde (95%), da ETE (80%), do muro
de arrimo (86%) e do Acesso ao bairro (94%, em andamento os serviços de drenagem e
calçadas).
A situação em fevereiro de 2019 evidenciou que a implantação do acesso à
rampa/atracadouro, infraestrutura, poço tubular, área de lazer, unidades habitacionais,
escola, acesso ao bairro, muro de arrimo, unidade básica de saúde, creche, ETE e
atracadouro flutuante é de totalmente concluída.
A Prefeitura não está cumprindo o Termo de Compromisso em relação ao recebimento
das obras e, caso esse prazo seja excedido, o recebimento ficará automaticamente
oficializado.
Em 12/02/2018 foram notificados que o ativo já faz parte do patrimônio da Prefeitura,
porque a vistoria já fora remarcada fora do prazo. A data mais importante foi 18 de
fevereiro, quando ocorreria a entrega do sistema de saneamento e a ETE e o final de
março, com a entrega do sistema de abastecimento de água. A Norte Energia está
encaminhando ativo por ativo, junto com o documento específico para cada uma dessas
obras.
As obras de compensação pelo atraso da obra, que foram negociadas com o GT Pedral,
destinadas às famílias que passaram pelo processo de situação provisória, compostas
por muros, varandas e portões, estão sendo analisadas pelo setor jurídico e, assim que
houver um posicionamento para que sejam feitas, serão iniciadas e têm previsão de
entrega para junho de 2019.
Jardim Independente I/Lagoa do Jardim Independente
Em outubro de 2018 foi firmado o Termo de Compromisso com a Prefeitura e, segundo
esse termo, a Norte Energia faz a mudança e a Prefeitura faz a demolição das unidades e
a desinfecção, posteriormente fazendo a revitalização da área. Foi implantada uma base
de trabalho na sede da Associação de Moradores do Bairro Independente I (AMOJABI
I). Agora, o posto de atendimento dessa relocação é no RUC Jatobá.
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Foram elaborados 510 laudos das palafitas. O processo de negociação para relocação da
população residente no Jardim Independente I teve início em 23/10/2018, com a
realização de Reunião Informativa na sede da Associação, para apresentação do Plano
de Trabalho e Metodologia das atividades. Posteriormente, no período de 24 a 30/10,
com o público-alvo principal de famílias residentes em palafitas, foi feita a coleta dos
documentos de comprovação da residência no local, tendo sido apresentados 447
entregas de documentos.
Tiveram início as mudanças das famílias desse local, que foram aceleradas pelas
intensas chuvas que ocorreram na região no final de novembro de 2018, ocasião em que
foram atingidas com alagamento 43 famílias. As primeiras mudanças emergenciais
foram realizadas no dia 30/11, com a Norte Energia alugando casas em um conjunto
residencial que possuía unidades vagas, para alocar essas pessoas. As mudanças
definitivas iniciaram-se em 14/12. Até fevereiro de 2018, haviam sido realizadas 19
mudanças definitivas para unidades localizadas em RUCs e 73 mudanças definitivas por
indenização. Nesses casos, a família é indenizada pelo tamanho da unidade residencial
localizada na área atingida e, com os recursos, adquire outra unidade para a qual a
família é conduzida em mudança realizada por empresa contratada pela Norte Energia.
Foi evidenciada mudança de uma família que adquiriu uma residência em Vitória do
Xingu com os recursos da indenização pela palafita existente nessa área.
Quando a família é indígena ou de pescadores, o GT Pedral é acionado, com a
participação da FUNAI e da Gerência de Assuntos Indígenas (GAI), da Norte Energia.
Até agora apenas uma família se enquadrou nesse perfil. Até a data desta missão, as
negociações tinham a seguinte situação: 33 negociações para RUC; 36 não elegíveis;
154 indenizações; 19 aluguéis sociais, totalizando 242 negociações. As próximas
atividades compreenderão: continuidade da assinatura dos contratos de aquisição das
benfeitorias e termo de recebimento, quitação e entrega de chaves e mudanças.
Jardim Independente II
As áreas do antigo Jardim Independente II que foram recuperadas estão em pleno uso.
Faltava apenas a revitalização ao longo do calam de drenagem, com a execução de
guarda corpo e mobiliário urbano, paisagismo e estacionamento. O local foi visitado e a
obra tem excelente qualidade. Foi informado ao IBAMA e à ANA sobre a finalização
da obra.
Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8)
Conforme já informado no relatório anterior, já foram repassados para Prefeitura de
Altamira:
•
•
•

Os atracadouros: Porto Seis, Porto Pepino, Píer Panelas, Atracadouro Mercado I,
Atracadouro Mercado II, Píer Laranjeiras.
As seguintes praias: Praia da Orla, Praia do Massanori e Praia do Adalberto.
Pontes e passarelas: Ponte Cel. José Porfírio, Ponte Ernesto Acioly, Ponte João
Coelho, Ponte Goldin Lins, Ponte Transamazônica Ig. AMB I, Ponte
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•

Transamazônica Ig. AMB II, Ponte Transamazônica Ig. ATM III, Ponte Tancredo
Neves, Passarelas I e II.
Centro de Informações Turísticas.

Obra repassada para à ASCANAX – Centro Náutico.
Obras em fase de gestão para repasse a:
•
•
•
•

UFPA – Casa da Memória – edificações: setor Administrativo, o Espaço
Museológico, o Anfiteatro e a Casa Multiuso.
APEOAT e COOPEBAX - CIPAR - Sedes Associações.
Em discussão com os pescadores e formação de Cooperativa: Mercado de Peixes,
Centro de Processamento de Pescado e Fábricas de Gelo.
Centro Náutico - Edificação Repassada à ASCANAX. A Marinha está interessada
tanto nessa edificação quanto no Centro de Informações Turísticas e no ECOAVs.

Obras Concluídas: Sistema viário - Margem Direita I, Margem Direita II e Av. Cel José
Porfírio; Parque Altamira em suas quatro etapas. A criação e gestão do Parque Natural
Municipal de Altamira estão sendo tratadas no âmbito do GT; Parque Ambé em suas
quatro etapas.
Em andamento a requalificação da Orla, com 26% de avanço e, em função do atraso da
Prefeitura para emissão da Licença de Construção, o prazo para essa intervenção foi
ajustado para março/2019. Estão sendo executados: arquibancada na praia, guarda
corpo, calçadas.
Em relação ao parque, a Norte Energia está encaminhando bem a questão junto ao GT,
cuja dúvida ocorre em relação à Unidade de Conservação e sua categorização, situação
em que a Norte Energia tenta demonstrar as diferentes alternativas possíveis para sua
constituição, entre elas torna-la uma Unidade de Conservação Integral. Em relação à
manutenção da área, a Norte Energia continua com sua execução, cuja tarefa é sempre
bastante difícil por causa dos roubos de blocos de grama e da fiação de iluminação. A
Prefeitura substituiu as luminárias, mas estas foram imediatamente roubadas. As
negociações em torno da unidade de conservação estavam bem adiantadas, mas
retrocederam por causa da necessidade de a Prefeitura assumir essa manutenção.
Projeto de Saneamento em Altamira (5.1.9)
Este projeto está diretamente ligado ao atendimento da Condicionante 2.11 da LO Nº
1.317/2015. A quantidade de ligações previstas, conforme as built do SAA e SES
implantado, era de 16.660 lotes cadastrados para ligações de esgoto e 11.888 para
ligações de água. No entanto, foram levantados 18.833 lotes para ambas as ligações. A
situação em relação aos Termos de Autorização de Serviços, com base nas diversas
visitas realizadas nos lotes localizados na cidade de Altamira é a seguinte:
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Quadro 9.0.j
Situação dos Termos de Autorização de Serviços
Situação do TAS
Quantidade de economias
Aceite
19.370
Recusa
301
Imóvel não habitado
223
Terreno baldio
91
Proprietário não localizado
2.277
Total
22.262
Fonte: Norte Energia, fevereiro de 2019.

Quadro 9.0.k
Evolução da execução da obra
Tipo de
Ligação
Esgoto

Análise

Total de Id’s
Abordados
Nov/2018
Fev/2019

Executado
15.797
Não factível
3.305
Água
Executado
16.173
Não factível
2.929
Fonte: Norte Energia, fevereiro de 2019.

15.809
3.302
16.184
2.927

Total Atendido

Meta

Percentual de
Atendimento

Nov/20
18
19.102

Fev/2019
19.111

18.833

101%

19.102

19.111

18.829

101%

Sistema de Esgotamento Sanitário – entregue em 28/12/2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rede Coletora
Coletores Tronco
Condutos Forçados por Gravidade
Dispositivos Tubulares de Inspeção
Linhas de Recalque
Ramal de Ligação Domiciliar
Poços de Visita
Emissário Final de Esgoto Tratado
Estação de Tratamento de Esgoto
Estações Elevatórias de Esgoto

A Prefeitura foi informada sobre a conclusão da obra, com todos os equipamentos, com
prazo de um mês para fazerem a vistoria. Passou esse mês e solicitaram os projetos, e
um novo prazo foi marcado para 18/02/2019. Está prevista uma operação assistida em
conjunto com o município para operação da ETE e do sistema como um todo, prevendo
que a Companhia de Saneamento de Altamira – COSALT assuma esta atribuição.
A respeito desse assunto, a equipe da Norte Energia faz uma reunião semanal com a
Prefeitura e uma das alternativas é uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cosalt e
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a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento na elaboração de um Plano de Ação para
execução do sistema de água e esgoto na definição de tarifação e gestão.
Sistema de Abastecimento de Água – prazo para ser entregue até 29/03/2019 – em
andamento conforme cronograma pactuado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estação de Tratamento de Água
Adutora de Água Tratada
Captação de Água Flutuante
Bombas Hidráulicas
Subestação para atendimento da nova ETA
Gerador de Energia
Rede de Distribuição
Ramal Predial de Água - RAP
Reservatórios Elevados
13 Poços Artesianos
Sistema de Abastecimento de Água Alternativo

Em relação ao abastecimento de água, a Norte Energia está executando melhorias na
adutora de água tratada e de captação. Todo o sistema tem uma previsão de finalização
para 29/03/2019. São realizadas reuniões mensais com o Ministério Público que
colabora para que o processo seja concluído.
Plano de Relacionamento com a População
Dentre os Projetos que compõem esse Plano, as ações realizadas no período foram:
Programa de Interação Social e Comunicação (7.2)
Atividades desenvolvidas
•
•
•
•
•
•

Mapeamento de partes Interessadas
Acompanhamento das reuniões do FASBM;
Funcionamento dos Canais de Comunicação (0800, Plantões Sociais e Núcleo de
comunicação da Volta Grande);
Capacitação de profissionais da UHE Belo Monte (Ambientação);
Realização de mobilizações e reuniões para repasse de informações nas
comunidades da Volta Grande do Xingu (Trecho de Vazão Reduzida); e
Realização da Pesquisa de Percepção nas comunidades da Volta Grande do Xingu.

Foram mapeadas 679 partes interessadas entre Executivo municipal, Legislativo,
Judiciário, Executivo Federal, Executivo Estadual, Conselhos populares, entidades de
ensino e pesquisa, associações comunitárias e de moradores, sindicatos e entidades de
classe, FASBM.
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Quadro 9.0.l
Central de Atendimento Belo Monte Aqui - resultados dos últimos 6 meses
Mecanismos de
consulta
Canal 0800
Plantão
Social
Jatobá
Plantão
Social
Laranjeiras
Núcleo
de
Comunicação
VGX

Agosto

Setembro

2018
Outubro

Novembro

Dezembro

2019
Janeiro

468
95

421
135

346
110

330
72

260
58

311
153

18

6

9

25

51

30

2

53

46

48

52

153

Diversas ações de comunicação foram executadas por meio dos seguintes instrumentos:
FASBM
Ocorreram sete reuniões nesse período, com 77 representantes dos comitês e 124
convidados. Abaixo estão descritas cada uma dessas reuniões.
22ª Reunião Ordinária do Colegiado - Visita técnica ao Laboratório de Aquicultura de
Peixes Ornamentais do Xingu – apresentação da gestão do local, espécies coletadas e
manejo dos aquários. - 18 Participantes;
14ª Reunião Ordinária da Comissão da Pesca e Aquicultura – 21 de novembro de 2018 66 participantes.
•
•
•
•

Ações emergenciais: execução do plano de transição para os pescadores do
reservatório;
CIPAR/Mercado do Peixe: Legalização da cooperativa - Medidas de transição para
funcionamento do Mercado de Peixe;
Apoio às colônias na orientação e documentação dos pescadores, nos termos da
Portaria 2.546/2017 da Secretaria de Aquicultura e Pesca;
Apoio às lideranças para viabilizar a participação nas reuniões.

22ª Reunião Ordinária da Comissão do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta
Grande e 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Acompanhamento do Sistema de
Transposição de Embarcações – 04 de dezembro de 2018 – 21 Participantes.
•
•
•

Andamento das obras de readequação e ampliação dos sistemas de abastecimento
de água nas comunidades da Ressaca, Garimpo do Galo e Ilha da Fazenda;
Reapresentação do diagnóstico sobre as condições dos acessos existentes das
comunidades ribeirinhas localizadas ao longo da Volta Grande do Xingu;
Instituto Avaliação/PDRSX – informe dos projetos de recuperação de acessos na
Volta Grande (realizados e previstos);
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•

Confraternização.

23ª Reunião Ordinária do Comitê de Acompanhamento do Projeto de Reassentamento
Urbano Coletivo – 05 de dezembro de 2018 – 18 Participantes.
•

•

Visita técnica ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu –
apresentação da gestão do local, espécies coletadas e manejo dos aquários. - 18
Participantes;
Confraternização.

17ª Reunião Ordinária da Comissão dos Planos, Programas e Projetos dos Meios Físico
e Biótico – 06 de dezembro de 2018 - 14 Participantes.
• Visita técnica ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu –
apresentação da gestão do local, espécies coletadas e manejo dos aquários. - 18
Participantes;
• Confraternização.
17ª Reunião Ordinária da Comissão dos Planos, Programas e Projetos Socioeconômicos
e Culturais e 14ª Reunião Ordinária da Comissão de Atendimento à População Atingida
– 06 de dezembro de 2018 - 07 Participantes.
•

•

Visita técnica ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu –
apresentação da gestão do local, espécies coletadas e manejo dos aquários. - 18
Participantes;
Confraternização.

3ª Reunião Extraordinária da Comissão da Pesca e Aquicultura – 07 de dezembro de
2018 - 52 participantes.
•

•

Visita técnica ao Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu –
apresentação da gestão do local, espécies coletadas e manejo dos aquários. - 18
Participantes;
Confraternização.

Reuniões Comunitárias - 2º Ciclo de Reuniões na Volta Grande do Xingu outubro/2018 - Ilha da Fazenda - 41 mobilizações – 52 participantes; Ressaca - 78
mobilizações - 28 participantes; Total: 2 comunidades - 112 - mobilizações - 80
participantes.
Interação com a Comunidade – Alteração de Vazão – dezembro - 13/dezembro/2018 –
Mangueiras - 5 participantes; Ilha da Fazenda - 22 participantes; Ressaca - 4
participantes; Terra Preta – 10 participantes; 17/dezembro/2018 – Maranhenses - 6
participantes; Caracol - 4 participantes; Total: 6 comunidades - 51 participantes.
Interação com a Comunidade – Alteração de Vazão – janeiro de 2019 - 15/janeiro/2019
– Mangueiras – 3 participantes; Pontão – 3 participantes; Pirarara – 4 participantes;
Garimpo do Galo – 43 participantes; 16/janeiro/2019 – Kaituká – 4 participantes;
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Bacajaí – 2 participantes; Landir – 4 participantes; Total: 7 comunidades - 63
participantes.
Pesquisa de Percepção – Volta Grande do Xingu - 13/novembro/2018 – Maranhenses –
6 participantes; 14/novembro/2018 – Terra Preta – 12 participantes; 29/Janeiro/2019 –
Nova Conquista – 7 participantes; 30/Janeiro/2019 – Rio das Pedras – 8 participantes;
31/Janeiro/2019 – Kaituká – 2 participantes; Landir – 2 participantes; Bacajaí – 2
participantes; Total: 7 comunidades - 39 participantes.
Núcleo de Comunicação da Volta Grande do Xingu – Oficina de Informática - 28
participantes; Oficina de Natal - 80 participantes; Interação de fim de ano - 108
participantes; - total – 216 participantes.
Interface com Programa de Educação Ambiental - Feira da Cidadania - Altamira, em
03/11/2018, 172 participantes; Altamira em 04/11/2018, 94 participantes; Brasil Novo
em 09/11/2018, 45 participantes; Brasil Novo, em 10/11/2018, 114 participantes;
totalizando 425 participantes.
Cine Clube - RUC São Joaquim, em 09/11/2018 - 17 participantes; RUC Água Azul,
em 19/11/2018 - 120 participantes; RUC Jatobá, em 23/11/2018 - 114 participantes;
RUC Laranjeiras, em 06/12/2018 - 39 participantes; Altamira- AMBAJI I, em
18/12/2018 – 86 participantes; total – 376 participantes.
Campanha para sempre Xingu – Ilha da Fazenda, em 15/01/2019 - 34 participantes; Ilha
da Fazenda, em 16/01/2019 - 38 participantes; Ressaca, em 15/01/2019 - 72
participantes; Garimpo do Galo, em 15/01/2019 - 23 participantes; total – 167
participantes.
Interface com Plano de Atendimento à População Atingida – Projeto de Reassentamento
Ribeirinho – Território 1 e 2, em 27/11/2018 - 92 participantes.
Interface com Gerência de Segurança de Barragem - Estudo para Instalação de Torres
de Comunicação na Volta Grande do Xingu - Bacajaí, Landir, Pirarara e Mangueiras,
em 11/12/2018, 22 participantes; Vila Isabel, em 12/12/2018, 63 participantes; Terra
Preta, em 14/12/2018, 10 participantes; Maranhenses, em 17/12/2018, 6 participantes;
Caracol, em 17/12/2018, 4 participantes; Novo Progresso, em 19/12/2018, 14
participantes; total - 149 participantes.
Interface com Gerência de Segurança de Relações Institucionais – Palestra sobre a UHE
Belo Monte – EMEI Florêncio Filho, em 01/11/2018, 50 participantes.
Relacionamento com Stakeholders Institucionais – Entrega de Revista UHE Belo Monte
Energia do Xingu - Altamira, em 07/01/2019, 14 multiplicadores; Altamira, em
08/01/2019, 15 multiplicadores; Altamira, em 09/01/2019, 16 multiplicadores; Brasil
Novo, em 09/01/2019, 17 multiplicadores; Altamira, em 10/01/2019, 6 multiplicadores;
Vitória do Xingu, em 10/01/2019, 12 multiplicadores; Anapu, em 14/01/2019, 17
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multiplicadores; Senador Porfírio, em 17/01/2019, 16 multiplicadores; Medicilândia, em
18/01/2019, 17 multiplicadores; total - 130 multiplicadores.
SPOTS – Novembro/2018 – Atualização de cadastro de regularização fundiária, por
Moto som, RUC Laranjeiras; 6 inserções; Plano de Segurança – Spot Rádio Vale do
Xingu, 12 inserções; Plantão Feriado - Spot Rádio Vale do Xingu, 14 inserções; Corrida
UHE Belo Monte, Spot Rádio Vale do Xingu e Rádio Cidade, 24 inserções;
Dezembro/2018 - Vazão do Rio Xingu, Spot Rádio Vale do Xingu, 47 inserções; Rádio
Poste Ressaca, 47 inserções; Janeiro/2019 - Vazão do Rio Xingu/Manutenção de torres,
Rádio Poste Ressaca, 7 inserções; Segurança da Barragem, Rádio Vale do Xingu/Rádio
Poste Ressaca, 8 inserções; Alteração da Vazão, Spot Rádio Vale do Xingu/Rádio Poste
Ressaca, 4 inserções, totalizando 169 inserções.
Capacitação de Interlocutores – Alteração de Vazão, 05/11/2018, 8 participantes;
Reunião de Ribeirinhos, 22/11/2018, 8 participantes; Relatório Consolidado para
IBAMA, 04/12/2018, 9 participantes; Planejamento Atividades 2019, 10/01/2019, 10
participantes; Oficinas do CREAX, 14/01/2019, 8 participantes; total - 43 participantes.
É preciso destacar que foi veiculada uma matéria pela Globonews, no dia 10/02/2019,
que envolveu informações equivocadas a respeito da UHE Belo Monte e que foi
imediatamente rechaçada pela área de relações institucionais da Superintendência de
Comunicação e Imprensa. Houve a tentativa de prestar esclarecimentos com uma
resposta à matéria na mesma emissora, mas esta não concordou em que isso fosse feito.
Então, a Norte Energia veiculou uma resposta de esclarecimento na rede Record de
Televisão e nas redes de comunicação de Altamira e Região.
Plano de Saúde Pública
Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3)
Continuam as atividades do Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3),
destacando-se no período: Continuidade do Monitoramento de Vetores; Continuidade à
execução do PACM complementar, conveniado com os municípios da Área de
Influência Direta (AID) e Pacajá; Acompanhamento das ações e da realização de
exames para detecção da malária nas unidades do Consórcio Construtor Belo Monte
(CCBM) e do Consórcio Montador de Belo Monte (COMGEV); Realizada a 20ª
Reunião de Avaliação do andamento das ações com os municípios da AID; Realização
da 19ª Etapa da pesquisa de Monitoramento de Vetores no período de 19/09 a
07/10/2018.
Os casos de malária continuam sob controle na região da AID da UHE Belo Monte e no
município de Pacajá devido às ações realizadas pelo Programa de Ações de Controle da
Malária, em parceria com os municípios. Quatro deles apresentam maior controle,
mantendo os números de casos bem reduzidos ou inexistentes, como acontece em
Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.
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Considerando a mudança do perfil epidemiológico da malária na região, com intensa
redução dos casos, é comum que o serviço de saúde reduza o foco de atenção em
agravos específicos mais bem controlados e atue em agravos que estejam
momentaneamente com maior potencial de morbidade. Assim, a ocorrência de surtos
esporádicos, como ocorrido em 2018 em Altamira, é passível de acontecer, sendo esse
um evento epidemiológico constante, principalmente em doenças com transmissão
vetorial. No caso de Altamira, foram 153 casos de malária em 2018, número maior do
que o ocorrido em 2017 (38), mas que, comparados a 2011, período anterior ao PACM
(1.403), denotam variação de -89,1%.
A ocorrência dos casos em Altamira deu-se em áreas mais distantes, incluindo
localidades ribeirinhas, na maioria pertencentes a Reservas Extrativistas (Resex) e em
algumas aldeias indígenas. Uma particularidade importante do município são aldeias
que ficam na área próxima à região de Castelo dos Sonhos, cuja atuação do controle da
malária fica sob abrangência do DSEI Tapajós (Aldeia Nansepotiti – 22 casos em 2018),
sediado em Santarém/PA.
Houve o registro de 14 casos em outubro/2018, 60 em novembro e 20 em dezembro.
Em janeiro de 2019 foram oito casos. Esse surto ocorreu nas áreas das reservas
extrativistas, população ribeirinha e alguns indígenas que ficam localizados próximos a
áreas de garimpo, entre Terra do Meio e São Felix do Xingu. Com a ocorrência desses
casos, o município de Altamira, em conjunto com o 10º Centro Regional de Saúde,
apoiado pela Norte Energia, intensificou a realização de ações de controle da malária na
área das Resex e, em dois dias já havia uma equipe atuando, enquanto as equipes do
DSEI realizaram atividades nas aldeias indígenas, o que levou à redução dos casos, com
consequente diminuição da transmissão em Altamira.
Os municípios de Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu
apresentaram uma situação de controle bem estabelecida em 2018, destacando-se a
situação do município de Brasil Novo, que se mantém há quase seis anos sem casos de
malária com transmissão autóctone, cuja administração está solicitando certificado de
eliminação da malária que é emitido pelo Ministério da Saúde por meio do SIVEP.
Anapu ficou 11 meses sem apresentar novos casos, mesmo tendo áreas de garimpo em
seu território, que são áreas vulneráveis para ocorrências de casos de malária por causa
da intensa mobilidade dos garimpeiros entre as regiões endêmicas. Ainda em fevereiro
seria realizada a reunião de avaliação e planejamento para o ano de 2019 com a
participação dos representantes dos municípios da AID, de Pacajá, da DISEI e SESP.
A Norte Energia intensificou o repasse de recursos para os agentes de endemias com
frota de veículos, combustível, mosquiteiros para o governo do Estado do Pará, material
de laboratório para Pacajá, além de 4 caminhonetes, 11 motocicletas e, ainda,
manutenção de veículos.
Em relação à conformidade das atividades desenvolvidas pela Norte Energia para as
Populações Indígenas no âmbito do PBA-CI, uma análise mais detalhada consta na
Seção 6.1 e adiante, no PD 07. Em relação ao proposto nas condicionantes da FUNAI, a
verificação no período já foi apresentada no início desse Capítulo.
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PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho
Quantidade de mão de obra
COMGEV
O COMGEV é um consórcio constituído em 28 de março de 2018 pelas empresas
General Eletric – GE, ENESA Engenharia Ltda. e Voith GmbH & Co.KGaA. No
quadro abaixo estão discriminadas as quantidades de trabalhadores contratados desde o
início de constituição do consórcio até a missão de fevereiro de 2019.
Quadro 9.0.m
Trabalhadores COMGEV
Mês/ano
Maio de 2018
Agosto de 2018
Novembro de 2018
Janeiro de 2019

Efetivo
1.492
2.112
2.300
2.197

Contratação direta
COMGEV
1.325
1.891
2.068
1.918

Contratação
terceirizados
167
221
232
279

Conforme informação obtida na missão de monitoramento anterior, o efetivo de 2.300
trabalhadores deveria perdurar até o final do ano, com uma oscilação de 90 a 100
pessoas que poderiam ser desmobilizadas, o que realmente aconteceu nesse início de
2019.
Desse contingente total, a COMGEV empregava, em novembro de 2018, 60
colaboradores do sexo feminino. Em relação ao total de trabalhadores empregados em
fevereiro de 2019, 46% são moradores de Altamira (cerca de 1.000 pessoas) e 688 são
do Pará.
A quantidade de mão de obra local contratada não sofreu muita modificação, e a
maioria dos trabalhadores está alojada. Continuam os procedimentos de contratação de
mão de obra, quando necessário, por meio do SINE, o que facilita o reaproveitamento
da mão de obra local já treinada.
CCBM
Em relação ao CCBM, houve uma redução gradativa desde o final de 2017, conforme
demonstra o quadro abaixo:

184

Quadro 9.0.n
Trabalhadores do CCBM
Mês/ano
Junho/2017
Dezembro/2017
Março/2018
Julho/2018
Novembro/2018
Fevereiro/2019

Efetivo

Contratação direta CCBM

2.959
2.776
2.312
2.892
3.196
2.942

2.766
2.486
2.312
2.892
2.824
2.767

Contratação de
terceirizados
193
290
0
0
372
175

No período, foram admitidas 262 pessoas prevendo-se uma antecipação da obra que, no
entanto, foi avaliada e revista, tendo sido mantida a finalização da obra para março de
2020. O CCBM continua demitindo, mas pretendem reaproveitar esse contingente que
foi contratado, destacando-os para limpeza e manutenção.
Continuam em parceria com o SINE para contratação de pessoal, quando necessário,
dando prioridade para as pessoas que já trabalharam na obra.
A seguir o quadro atual de colaboradores por sítio.
Quadro 9.0.o
Trabalhadores ativos, admitidos e demitidos por sítio – CCBM e terceiros 12/02/2019
Sítio

Ativos

Afastados

Admitidos

Demitidos

Canais
Diques
Belo Monte
Pimental
Infraestrutura
Total

75
10
2.380
16
30
2.511

9
3
194
16
5
227

1
0
261
0
0
262

0
0
84
2
55
141

Total
ativos
CCBM
85
13
2.601
32
36
2.767

Terceiros

CCBM +
Terceiros

26
0
133
1
15
175

111
13
2.734
33
51
2.942

Eletronorte
O quadro de colaboradores da Eletronorte em Belo Monte continua o mesmo, com 90
pessoas, sendo 66 no sítio belo Monte e 24 no sítio Pimental. O processo de trabalho é
por plataforma, sendo a Superintendência de Geração em Tucuruí, e a equipe trabalha
por períodos. A empresa possui 500 empregados, distribuídos em quatro unidades:
Tucuruí, Curuá-Una (Santarém), Samuel (Rondônia) e Coaracy Nunes (Macapá).
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
No que concerne a Norte Energia, a Equipe de SST mantém a gestão dos controles
sobre os funcionários próprios e de terceiros (diretos), nas questões administrativas, tais
como: fornecimento de EPIs para visitantes e funcionários; participação das reuniões do
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Conselho de SST da Norte Energia; participação e condução das reuniões da CIPA;
aplicação e gestão de treinamentos etc. Os trabalhos dos funcionários da NE são
basicamente administrativos, porém incluem visitas a campo, o que demanda avaliação
de risco e determinação de controles operacionais.
As empresas executoras da Obra Principal possuem equipes e metodologias próprias
que, mesmo que apresentem desvios pontuais e oportunidades de melhoria, possuem
ferramentas de monitoramento dos processos que permitem determinar ações de
correção/melhoria de desempenho. Na reunião conduzida com o Gerente de SSTMA do
COMGEV nesta visita foi verificado que não se realizou auditoria ou avaliação do nível
de aderência dos controles das atividades executadas em relação ao PCMAT e Plano de
Gestão de SST, e vice-versa. Na prática, a gestão da saúde ocupacional dos profissionais
está amparada pelo que determina o PPRA, porém não é suficiente para reduzir os
acidentes que têm ocorrido.
Considerando os diferentes níveis de governança das empresas contratadas para
execução das Obras do Entorno, a Supervisão, tal como ela foi concebida, tem
fundamental importância para garantia da conformidade legal do empreendimento. O
atendimento dos desvios apontados registra resultados significativamente mais
satisfatórios se comparados àqueles encontrados na etapa inicial do empreendimento.
A gestão adotada pela Eletronorte para a operação e manutenção das usinas mostra-se
adequada sob a ótica dos resultados apresentados em termos de acidentes. No entanto,
existem diversos desvios na regularidade legal e também de boas práticas no que tange a
saúde e segurança do trabalho. Assim, o Sistema de Gestão em desenvolvimento pela
Norte Energia deverá cobrir essas lacunas da gestão da operadora, de modo a garantir
bons níveis de conformidade.
Condições do Trabalho
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos,
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas
frentes de serviço de campo avançadas) evidenciadas nas áreas de apoio do CCBM são
consideradas adequadas. No caso do COMGEV, as instalações da empresa anterior
foram ocupadas e mantidas para apoio à nova fase. Os resultados apresentados por meio
da supervisão das contratadas executoras das Obras do Entorno permitem indicar a
conformidade do tema condições do trabalho, fato que corrobora com as observações
durante a inspeção de campo.
Nas usinas, com foco no apoio à fase de Operação e Manutenção, a ausência de áreas de
apoio está sendo equacionada a partir do início da construção de refeitório, área de
vivência, sala de brigado, garagem e outras na UHE Pimental, cujas obras iniciaram no
3º trimestre de 2018 (agosto/2018) e devem estar finalizadas no primeiro semestre de
2019. Posteriormente, com a proximidade do término da obra, está prevista nova
instalação para apoio à UHE Belo Monte.
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Políticas e procedimentos de RH
COMGEV
O COMGEV continua atendendo seus colaboradores por meio da coordenação
administrativa que é a encarregada de atender às solicitações ligadas às condições de
trabalho e de moradia, uma vez que a maioria dos colaboradores é alojada e, por este
motivo muito próximos para reivindicar mudanças caso necessitem. Atualmente, as
reivindicações e adequações que foram providenciadas foram em relação ao transporte e
alimentação, uma vez que a parte do ambulatório não recebeu qualquer tipo de queixa.
Para o transporte foi providenciada uma revisão no roteiro dos ônibus para atender aos
colaboradores que residem em Altamira e região. Como o consórcio possui cerca de 60
colaboradoras mulheres, estas passaram a ser atendidas separadamente, antes dos
homens, pois estes representam um número muito maior do que elas. Foi introduzido
serviço de lanchonete, um espaço para esquentar a comida, cabeleireiro, academia e
lavanderia, com registro integrado à matricula do colaborador, e foi ampliada a
capacidade da internet. Foi implantado o “espaço mulher” e a sala de estudo, com
capacidade para seis pessoas.
A empresa que fornece alimentação é a mesma que fornece para o CCBM, por
solicitação dos próprios colaboradores.
No acordo com o sindicato, foi acertado atendimento odontológico, oftalmológico,
convênio para confecção de óculos e aquisição de remédios na farmácia do alojamento.
CCBM
Estão em fase de dissídio coletivo, ainda por causa de uma pendência em relação à
contribuição assistencial (subsídio para o sindicato), relacionada à reforma trabalhista.
A alteração de salário já foi efetivada desde novembro, embora o acordo ainda não
tenha sido assinado. O cartão alimentação foi definido por R$ 470,00.
Os canteiros estão sendo desmontados, porque já houve interesse pela compra dos
mesmos, mas tudo funciona, ainda, lanchonete e cinema. São 1.200 alojados, portanto
ainda existe um mercado, academia, farmácia, lojinha, ambulatório médico.
Os treinamentos e Diálogos Diários de Segurança têm sido reforçados, porque foi
evidenciado que os riscos de acidente estão relacionados com as mãos. Estão realizando
Paradas de Segurança para que haja reflexão sobre esses temas, verificando quais as
ações que precisam ser retomadas em função dos riscos de acidentes vivenciados. Essas
paradas ocorrem uma vez por mês, na primeira terça-feira, onde são mostrados os
pontos e as estatísticas de acidente. Nessa ocasião, há temas ministrados, também,
relacionados ao meio familiar. São convidados nutricionistas, fisioterapeutas. Os
assuntos abordados na última parada foram sobre “stress”.
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Eletronorte
Possuem todos os benefícios que constam da CLT com a mesma Política de Recursos
Humanos de todas as unidades sob o comando de Tucuruí. Recebem hora itinere,
diárias, hotel pago pela empresa, lavagem de roupa, refeição, repouso de final de
semana. Há grupos que fazem plantão nos finais de semana. Pelos relatos repassados,
estão em atendimento aos requisitos desse PD.
Programa de Desmobilização de Mão de Obra
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 e execução do
monitoramento e pesquisa de campo. Os dados mais recentes se referem à Sexta
Campanha da Pesquisa Amostral do Programa de Desmobilização de Mão de Obra –
PDMO (3.6), realizada em agosto de 2018, com os trabalhadores desmobilizados da
construção civil e da eletromecânica.
As conclusões dessa campanha foram: A taxa de retorno dos desmobilizados do Grupo
Civil Não Regional a sua Unidade da Federação de origem foi de 84,85%; A taxa de
retorno ao município de origem variou em níveis superiores a 78,79%; Em relação aos
desmobilizados de origem Não Regional, 9,09% fixaram-se em um dos municípios da
AID; A desmobilização da mão de obra da UHE Belo Monte no período de março a
agosto de 2018 (6ªcampanha) ocorreu dentro dos padrões de efetividade, num contexto
econômico acentuadamente adverso para o mercado de trabalho.
Mecanismos de Reclamações disponíveis aos trabalhadores
O COMGEV está implantando e-mail e telefone para demanda dos trabalhadores,
porém está em fase de teste. Para registro da demanda, existe uma ficha e é produzida
uma estatística mensal sobre os principais assuntos que foram abordados pelos
colaboradores.
Por exemplo, no trimestre anterior, a principal reclamação se referia à alimentação.
Agora não é mais este tema, pois foi introduzida uma nova empresa que está atendendo
às demandas dos colaboradores em termos de variação de cardápio e preparo dos
alimentos.
Há uma profissional responsável pelo serviço social que atende os colaboradores em
suas demandas, com orientação e repasse às chefias, caso seja necessário. Essas
demandas/reclamações/dúvidas são encaminhadas semanalmente para os setores que
tratam desses assuntos e recebem retorno em até 15 dias. Há total confidencialidade em
relação aos demandantes. Foi criado um novo mecanismo de reclamação que é o Canal
de Denúncia, voltado para assuntos mais delicados como assédio moral. Os assuntos
que mais geram reclamações são alojamento, transporte, saúde, porém são pontuais e
não em grande quantidade. Logo que o consórcio se instalou, houve muita reclamação
sobre o alojamento, mas as demandas foram atendidas.
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Quadro 9.0.p
Reclamações recebidas no período de novembro de 2018 a janeiro de 2019
Temas
Transporte no horário de saída.
Transporte
para
(consultas e exames).

cidade

Central de ar condicionado do
dormitório desligada (quando
funcionário está de atestado
médico).
Vaso do banheiro do dormitório
entupido.
Problema de convívio entre
colegas de quarto
Atestado médico externo com
data errada
Problema entre funcionário e
encarregado
Funcionário querendo demissão
Total
Total Geral

Nov/18
5

Dez/18
3

Jan/19
7

6

4

2

3

1

1

0

1

0

2

1

0

1

2

0

0

1

1

0

0

1

17

13
42

12

Tratativas
Os crachás dos funcionários foram adequados
de acordo com as rotas dos ônibus
O transporte para traslado dos funcionários foi
adequado para comparecerem a consultas ou
exames na cidade de Altamira.
Contatado responsável pelo alojamento, e
informado para ligar central, justificando
motivo
Contatado responsável para providências
cabíveis
Conversado com ambas as partes: ou entraram
em acordo, ou foram remanejadas de quarto
Contatou-se as Clínicas, para emitirem
atestados corretos e entregues ao ambulatório
para adequação da folha de ponto
Conversado com funcionário e repassado
situação para coordenação administrativa para
providencias cabíveis
Conversado com Coordenação Administrativa
para providências

O CCBM também utiliza mecanismos de ouvidoria para recebimento de reclamações
dos trabalhadores. Os canais de comunicação e mecanismos implantados são e-mail,
comitê e SAF-Sistema de Atendimento ao Funcionário que também possui um endereço
eletrônico. No entanto, funciona amis como um canal de informação e menos como
mecanismo de reclamação. Foi criado, também, um Canal de Denúncia para questões
sobre assédio. As questões apresentadas nesse canal não passam pelo comitê por causa
do sigilo e são avaliadas por membros específicos da administração do CCBM.
A Eletronorte possui canal de ouvidoria, 0800, e-mail e o colaborador pode reclamar
também por carta. No entanto, as reclamações são bastante raras e os colaboradores
possuem muitos benefícios que, segundo os encarregados, contribui para a pouca
quantidade de reclamações.
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 6.0, os
mecanismos de reclamação encontram-se organizados, difundidos, operacionais e em
conformidade com o preconizado e em conformidade com o PD 02.
PD 03: Prevenção e Redução da Poluição
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, industriais e de qualidade da água para
abastecimento, gestão de resíduos sólidos, entre outras. A abrangência do tratamento
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das principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no âmbito do PCAI,
foi abordada na Seção 4.2.1.
A BIOCEV, como coordenadora do PAC, vem acompanhando a aderência ao PCAI nas
atividades do CCBM, da COMGEV, da Votorantim e da SPS Construtora.
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 4.2.1.1, 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 4.0, o tratamento de efluentes sanitários do CCBM
atualmente ocorre na ETE Belo Monte. O COMGEV adquiriu no repasse das
infraestruturas a ETE que foi utilizada pelo CMBM.
No período foram apresentados os resultados das análises dos efluentes da ETE do
CCBM e da ETE do COMGEV, para os meses de outubro a dezembro de 2018, os quais
foram comparados aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011.
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 porcentagens de remoção da DBO e, consequentemente, a eficiência do
processo.
Em relação ao CCBM, no trimestre outubro-dezembro de 2018 foram tratados 91.776
m³ nas ETEs dos Sítios Belo Monte e Pimental, sendo que em dezembro a ETE de
Pemental foi desativada. No período foram analisadas 6 amostras, sendo que todas
apresentaram valores (em mg/L) satisfatórios, ou seja, inferior a 120 mg/L.
Em relação ao COMGEV, no trimestre foram tratados 19.182 m³ de efluentes
domésticos. No período foram analisadas 3 amostras, ambas com resultado satisfatório,
ou seja, remoção de DBO de 60% ou inferior a 120 mg/L.
No Capítulo 4.0 também foram descritos os controles realizados em áreas com geração
de efluentes industriais e com armazenamento de produtos perigosos, por meio de
caixas separadoras de água e óleo (CSAO) e caixas decantadoras. Os efluentes
industriais gerados pelo CCBM 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 segundo semestre de 2018 93% dos laudos apresentaram
resultados satisfatórios. Os 2 laudos insatisfatórios (julho e setembro) referem-se ao
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parâmetro óleos e graxas. Após a limpeza e nova coleta dos efluentes, em ambos os
casos os laudos foram considerados satisfatórios.
No RGM-E do CCBM também foi apresentado o resultado da análise do efluente da
central de concreto do Sítio Belo Monte referente a esse período de monitoramento.
Todos os laudos apresentaram resultados satisfatórios.
Em relação às limpezas de bacia de sedimentação e caixa SAO, entre os meses de
outubro e dezembro foram realizadas 98, ou seja, todas programadas para o período, o
que resulta em 100% de atendimento a programação estabelecida.
Quanto ao COMGEV, conforme disposto nos relatórios desse período, os efluentes
derivados do processo de decapagem de tubulações continuam sendo encaminhados
para caixa de separação, onde o sobredanante é reutilizado no processo e, o lodo
decantado, é armazenado até sua destinação como resíduo para empresa especializada.
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 de Consolidação MS nº 5, de
28/09/2017.
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 outubro,
novembro e dezembro de 2018 e, também, por meio dos laudos anexados ao relatório.
Em relação às ETAs, no período foram realizadas 74 análises, sendo que 100%
apresentaram resultados satisfatórios.
O monitoramento dos bebedouros do CCBM nos meses de outubro a dezembro de 2018
totalizou a realização de 247 laudos. Todos apresentaram resultados satisfatórios,
resultando em 100% de eficiência.
O COMGEV adquiriu o sistema de tratamento de água utilizado anteriormente pelo
CMBM. Nesse período, para comprovar o atendimento aos padrões estabelecidos na
Portaria MS nº 5, foram analisadas 22 amostras na ETA e 76 nos bebedouros, sendo que
todos os resultados foram satisfatórios (100% de eficiência).
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. Em relação ao COMGEV, todos os dados apresentados
também foram considerados satisfatórios.
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Quanto ao ruído ambiental, nesse período foi realizado monitoramento pelo próprio
CCBM em pontos que ficam nos limites da obra e em locais com propriedades
particulares vizinhas as obras. 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 nos RGM-Es os dados referentes
ao gerenciamento realizado pelo CCBM e pelo CONGEV para o período. Tratam-se de
tabelas 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 resíduos.
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 gerados. Nesse período, o IRR-B foi de
39,7% em outubro, 44,4% em novembro e 22,64% em dezembro, ficando abaixo da
meta estabelecida (40%) principalmente no mês de dezembro. Segundo informado no
RGM-E, essa baixa se deu porque em dezembro não foram destinadas para reciclagem
sucatas metálicas.
O COMGEV também utiliza o IRR-B como indicador. Nesse período o IRR-B foi de
63,86 em outubro, 67,25 em novembro e 70,96% em dezembro, superando os 40%
definidos como meta.
Especificamente sobre a atividade de queima controlada de resíduos de madeira da
construção civil, cabe informar que foram destinados os seguintes volumes nesse
trimestre:
Mês

Destinado/ Queima (m³)

Outubro

124,0

Novembro

104,6

Dezembro

14,8

Total do período

243,4

A atividade de enterrio 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.
Em relação às obras do entorno, a NE possui responsável e metodologia de
acompanhamento das atividades executadas nos diversos contratos sob os aspectos de
Meio Ambiente. O desempenho das contratadas varia bastante entre as empresas e ao
longo dos meses, demonstrando inconstância na gestão. Este fato deve ser avaliado pela
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NE por meio de análise crítica global, além da anotação e solicitação de correção dos
desvios pontuais. Com isso, será possível traçar estratégias mais abrangentes que
permitam a superação de desvios considerados comuns entre os contratos e melhorar
seu nível de desempenho.
PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade
Riscos Comunitários Associados ao Fluxo Migratório
As obras de compensação pelo provável fluxo migratório causado pelo empreendimento
foram executadas e, no balanço geral de fevereiro de 2019, verificou-se que houve
aumento na quantidade de obras de educação que de 73 ampliou-se para 78 obras de
educação viabilizadas pela UHE Belo Monte, com acréscimo de duas unidades
reivindicadas pelos ribeirinhos da região do Palhal e Ilha do Pedão, no Reservatório
UHE Belo Monte. Foram construídas 294 salas de aula, representando cerca de 14.500
vagas em escolas públicas. Foram concluídos cinco ciclos de capacitação do Corpo
Docente nos cinco municípios da AID, em um total de 1.500 qualificações, com uma
média de 214 qualificações/ano.
Em relação à Saúde, continua a mesma situação para a execução do Hospital Materno
Infantil. Está sendo elaborado, em conjunto com a prefeitura de Altamira, novo Termo
de Compromisso para construção dessa unidade, definindo os compromissos entre as
partes.
Será anexado a esse TC um Plano de Trabalho com detalhamento e cronograma de
execução da obra. Independente desse processo, a Norte Energia continua aguardando
que o município faça indicação do terreno para construção do hospital, visando
contratação da empresa que fará o Projeto Executivo. No mês de janeiro foi realizada
uma reunião com o procurador do MP que estabeleceu um prazo de um mês para a
prefeitura se manifestar. A Unidade Básica de Saúde (UBS) no RUC Pedral foi
concluída e o total de obras de saúde previsto foi alterado e totaliza 41 unidades, entre
reformas, ampliações e novas construções.
Continuam sendo elaborados os estudos e levantamentos para análise de suficiência dos
equipamentos, pelo Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4),
assim como as projeções demográficas por meio do Software Evadan que compatibiliza
a variável denominada taxa inercial de crescimento populacional. A esse crescimento
inercial são incorporadas outras variáveis. Na última atualização realizada pelo
programa, foram utilizados, dentre outras variáveis, os dados coletados de matrículas e a
evolução do número de trabalhadores do CCBM até novembro de 2018. Outro critério
importante no cálculo da projeção é o chamado saldo migratório, que corresponde à
população que afluiu aos municípios da AID da UHE Belo Monte por conta do
empreendimento e que, mesmo após a desmobilização da mão de obra, ali permaneceu,
principalmente, em Altamira.
Por meio desse estudo, foi verificado que o afluxo populacional influenciou mais
diretamente os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, por haver interferência da
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contratação direta de mão de obra do empreendimento, e, consequentemente, do
processo de desmobilização de mão de obra, bem como pela atração de população
indireta. O estudo afirma que Anapu, Brasil Novo e Senador José Porfírio não
apresentam fatos relacionados ao empreendimento que influenciem diretamente o total
da população e, por esse motivo, o método do cálculo é o inercial, pois são municípios
que não sofrem interferência direta das obras. Assim, para esses três municípios, os
quantitativos se mantêm iguais, a não ser que haja alguma interferência externa, como,
por exemplo, uma ocupação de terras cuja dimensão interfira na projeção inercial.
Em Senador José Porfírio, há a expectativa da implantação de um projeto de mineração
que poderia provocar um afluxo populacional para o Trecho de Vazão Reduzida (TVR),
na Volta Grande do Xingu. Contudo, o projeto continua sem confirmação e, por isso,
será mantido o acompanhamento dessa localidade a fim de se verificar se ocorre algum
afluxo populacional que já não tem relação com a UHE Belo Monte.
As projeções demonstraram que, em 2010, havia 100.930 habitantes em Altamira e
13.469 em Vitória do Xingu e, em 2014 no pico da obra, havia 140.808 habitantes em
Altamira e 44.152 em Vitória do Xingu. As projeções para 2018 indicaram que em
dezembro havia 119.833 habitantes em Altamira e 18.774 em Vitória do Xingu,
apresentando, portanto, uma expressiva diminuição, representada pela desmobilização
do maior contingente de mão de obra da UHE Belo Monte. As projeções demográficas
para março de 2019 indicam 119.370 habitantes em Altamira e 18.622 em Vitória do
Xingu.
Considerando as informações coletadas e as justificativas apresentadas, é possível
afirmar que as ações estão em conformidade com os Princípios do Equador e o PD 04.
Saúde da Comunidade
A saúde tanto de trabalhadores, como da população residente, está sendo acompanhada
pelos programas do Plano de Saúde Pública (8), com os programas: Programa de
Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2), com duração até
2020; e Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3,) com duração até final de
2020.
As atividades do Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3) continuam em
andamento com continuidade do Monitoramento de Vetores, na execução do PACM
complementar, conveniado com os municípios da Área de Influência Direta (AID) e
Pacajá; no acompanhamento das ações e da realização de exames para detecção da
malária nas unidades do Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) e do Consórcio
Montador de Belo Monte (COMGEV).
Durante o ano de 2018, foram realizados 3.183 exames no CCBM, dos quais houve
registro de um caso importado de malária. Com a redução no número de trabalhadores
na obra civil, consequentemente houve diminuição no número de exames realizados.
Entretanto, continua a rotina de ações de controle e de vigilância epidemiológica,
acompanhadas por meio da realização de reuniões regulares.
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As atividades do novo Consórcio Montador COMGEV tiveram início em 2018. Durante
o ano, além de o exame da gota espessa ter sido realizado nos exames admissionais dos
colaboradores, foram realizadas também ações preventivas de orientação nas frentes de
trabalho e reuniões de acompanhamento das ações junto à Coordenação de Saúde
Pública.
Em 2018, foram realizados 2.021 exames de gota espessa para pesquisa de Plasmodium
durante o processo de admissão de colaboradores do COMGEV, não tendo sido
detectados casos de malária.
Um dado importante sobre esse controle da malária nos municípios da AID vem do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde que registrou que
o último óbito ocorrido com causa básica de malária na AID da UHE Belo Monte foi
em Pacajá, no ano de 2011.
Em todos os municípios da AID da UHE Belo Monte, um dos maiores avanços da
implementação do PACM foi a redução drástica das internações por malária. A região
chegou a registrar 96 (noventa e seis) casos em 2011 e 59 (cinquenta e nove) em 2012,
reduzindo para oito casos em 2017 e nove em 2018. Das internações de 2018, duas
foram em Altamira, cinco em Pacajá, uma em Senador José Porfírio e uma em Vitória
do Xingu. Essas internações são na maioria por malária vivax e ocorrem apenas para
evitar risco de complicações em crianças ou idosos.
A presença do mosquito transmissor da malária no seu habitat natural na região
amazônica é um fator determinante para ocorrência de surtos, principalmente em áreas
rurais mais distantes, que, ao serem visitadas por alguém que esteja com malária,
acabam causando a transmissão para outras pessoas, o que é esperado, considerando que
não se consegue eliminar o mosquito do meio ambiente. Assim, a ocorrência de surtos
esporádicos, como ocorrido em 2018 em Altamira, é passível de acontecer, sendo esse
um evento epidemiológico constante, principalmente em doenças com transmissão
vetorial. No caso de Altamira, foram 153 casos de malária em 2018, número maior do
que o ocorrido em 2017 (38), mas que, comparados a 2011, período anterior ao PACM
(1.403), denotam variação de -89,1%.
A ocorrência dos casos em Altamira deu-se em áreas mais distantes, incluindo
localidades ribeirinhas, na maioria pertencentes a Reservas Extrativistas (Resex) e em
algumas aldeias indígenas. Uma particularidade importante do município são aldeias
que ficam na área próxima à região de Castelo dos Sonhos, cuja atuação do controle da
malária fica sob abrangência do DSEI Tapajós (Adeia Nansepotiti – 22 casos em 2018),
sediado em Santarém/PA.
Com a ocorrência dos casos, o município de Altamira, em conjunto com o 10º Centro
Regional de Saúde, apoiado pela Norte Energia, intensificou a realização de ações de
controle da malária na área das Resex, enquanto as equipes do DSEI realizaram
atividades nas aldeias indígenas, o que levou à redução dos casos, com consequente
diminuição da transmissão em Altamira.
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Conforme mencionado no 15º Relatório Consolidado elaborado para apresentação ao
IBAMA, os resultados obtidos no PACM em 2018 demonstram a necessidade de manter
a vigilância constante nos municípios sem ocorrência de transmissão de malária ou com
registro esporádico de casos. Nesta situação encontram-se os municípios da AID Anapu,
Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. É necessária a devida atenção
dos gestores e coordenadores da vigilância em saúde municipal, com o devido
acompanhamento da equipe técnica do 10º Centro Regional de Saúde da SESPA, que
deve manter a supervisão contínua nos municípios com o objetivo de reduzir o risco de
ocorrência de surtos nesses municípios, com o apoio da Norte Energia.
Na análise das informações apresentadas, afirma-se que as ações estão em conformidade
com os Princípios do Equador e o PD 04.
Segurança da Comunidade
O Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4) monitora o
indicador de segurança pública que é obtido por meio da análise da evolução de
registros de ocorrências policiais, subdivididos em: (i) crime contra os costumes,
mensurado por meio dos registros de estupros; (ii) crimes contra o patrimônio, por
intermédio dos registros de furtos e roubos; (iii) crimes contra a pessoa, pelos registros
de lesões e homicídios dolosos; (iv) entorpecentes, por meio do registro de casos
relacionados ao tráfico de drogas.
As informações sobre evolução de ocorrências desses crimes, em Altamira, no período
de 2007 a 2017 demonstraram que, em relação aos indicadores acima, a situação no
período foi a seguinte:
•

•

Crimes contra os costumes (estupro): na evolução da série histórica uma queda no
número de registros de estupros a partir de 2014 até 2016. Em 2017, houve um
aumento na taxa, para 32,0 por 100 mil habitantes, voltando ao patamar de 2014,
quando chegou a 30,0. Entretanto, em 2017, a taxa se mostrou inferior aos de 2011,
2012 e 2013, anos com as maiores taxas, por conta de dois fatores conjugados e que
não tem relação direta com a UHE Belo Monte. Em 2009 houve a alteração no
Código Civil que passou a classificar como estupro o que anteriormente era
considerado como atentado violento ao pudor, no caso de violência sexual contra
pessoas do sexo masculino. Isso fez com que o número de registros, principalmente
a partir de 2011, sofresse significativo incremento, uma vez que a grande maioria
dos registros se refere a casos intrafamiliares ou de pessoas próximas à vítima.
Somado a tal fato, em Altamira a Delegacia Especializada no Atendimento à
Mulher (DEAM) começou cada vez mais a atuar e ter credibilidade junto à
população. Isso estimulou o registro de estupro, independentemente de sexo, sendo
que praticamente a totalidade dos registros é realizada nessa instituição.
Crimes contra o patrimônio/furtos: os furtos em Altamira continuam a apresentar
tendência de queda na taxa na série histórica desde 2007. O pequeno aumento
ocorrido em 2016 foi revertido em 2017, mesmo que a taxa de 1.095 furtos, por 100
mil habitantes, ainda esteja maior que a de 2015 que era de 836,5/100 mil hab.
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•

•

•

•

Quanto aos roubos, houve queda em 2017 (1.000,6) na comparação com 2016
(1.348,0), quando atingiu o maior patamar na série histórica desde 2007. Esse
indicador era o que merecia maior atenção em Altamira, visto que havia um
significativo aumento em termos relativos entre 2013 e 2014, muito embora tenha
ocorrido diminuição nos registros, em 2015. Essa queda de 2017 (-25,8%) pode ser
reflexo das ações dos órgãos de segurança pública. Os dados coletados em 2018,
nos dez primeiros meses, demonstram que o número de roubos continua a declinar
na comparação com 2017 em igual período.
Crimes contra a pessoa/lesões dolosas não apresentou uma situação relacionada à
obra, uma vez que ora apresentou índices mais altos, ora mais baixos, de ano para
ano; os dados coletados demonstram nova queda na taxa em 2017, para 280,7, já
estando dentro da faixa considerada como intermediária (entre 136 e 298). Trata-se
de uma pequena queda em relação a 2016, quando chegou a 294,4, mas foi o
suficiente para caracterizar uma tendência de queda na taxa na série histórica desde
2007, mesmo que não seja acentuada.
Crimes contra a pessoa/ homicídios dolosos: apresentou índices decrescentes de
2007 a 2009 (44,5 para 27,3 por 100 mil hab.), porém com crescimento a partir
desse ano, não linear, variando de ano para ano, atingindo o maior índice em 2017,
com 68,1 por 100 mil hab. Houve evolução desse indicador, em números absolutos,
nos dez primeiros meses de 2018, sendo que há tendência de aumento no número
de registros em quase todos os municípios da AID.
As informações sobre tráfico de drogas, conforme expresso na série histórica,
mostram clara tendência de queda nos registros por 100 mil habitantes desde 2012,
mas a taxa por 100 mil habitantes continua muito acima do limite do parâmetro
mínimo de classificação, que é 14 por 100 mil habitantes. No levantamento dos dez
primeiros meses de 2018, é possível verificar, pela primeira vez, um aumento para
54 registros enquanto houve 44 em igual período de 2017. Dessa forma, é possível
que ocorra o primeiro aumento na taxa por 100 mil habitantes desde 2013.

Além disso, vale destacar que o processo de identificação de riscos e impactos
socioambientais permite identificar, avaliar e controlar os possíveis riscos e impactos do
projeto nas Comunidades Afetadas, reduzindo assim a incidência de lesões,
enfermidades e mortes relacionadas a esse projeto. Nesse contexto, a decisão de se
expandir a abrangência do Sistema de Gestão também para outras áreas da NE foi
considerada bastante assertiva e estritamente necessária dada a relevância do
empreendimento na região e seu potencial impacto no entorno.
A NE monitora as ocorrências de acidentes de trajeto que ocorrem com funcionários das
empresas contratadas por meio da indicação da quantidade de acidentes e de
acidentados, porém não entram nessa estatística os acidentes ocorridos com
fornecedores, tampouco com membros da comunidade, dada a dificuldade de acesso e o
fato de a responsabilidade não ser do empreendedor.
Conforme os dados apresentados, as ações de controle e acompanhamento dos
indicadores mencionados expressam conformidade com os Princípios do Equador e o
PD 04.

197

Plano de Segurança de Barragem
As inspeções visuais, juntamente com a análise de leituras da instrumentação da
barragem, continuam sendo realizadas para a avaliação do estado de segurança das
estruturas.
O Plano de Ações Emergenciais (PAE), parte integrante do PSB, foi elaborado seguindo
as diretrizes da Resolução Normativa n° 696/2015 da ANEEL. O plano foi protocolado
nas prefeituras de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio.
Ainda restam tratativas para a efetiva implantação do PAE de barragem, cuja evolução
depende de formulação de metodologia de implantação a ser divulgada pela ANEEL.
Preparação e Resposta de Emergências (demais cenários)
O Plano de Atendimento a Emergência – PAE para a fase de operação foi elaborado
pautando-se em cenários com potencial de ocorrência. No entanto, o mapeamento de
processos pretendido pela NE poderá trazer maior assertividade na identificação dos
possíveis cenários, considerando as metodologias adotadas para essa identificação.
Na sequência, o PAE determina os recursos em caráter qualitativo, sem determinar
quantidades ou especificar os locais. Dada a quantidade e criticidades dos recursos
adquiridos e em aquisição, é importante que a NE determine diretrizes para gestão
adequada desse material e, também, para que o mesmo esteja prontamente disponível.
Os recursos materiais mais significativos foram adquiridos no final de 2017 e sua
mobilização ocorreu no primeiro semestre de 2018. Alguns recursos materiais
prioritários para pequenos atendimentos já foram adquiridos pela NE e disponibilizados
para a Eletronorte, tais como extintores, macas e outros. Outros serão adquiridos a partir
da contratação da Equipe de Atendimento a Emergência, cujo processo está em
tramitação.
É importante destacar que o atendimento das possíveis emergências ainda deve ocorrer
com o apoio do CCBM no Sítio Belo Monte, já que a NE ou a Eletronorte não possuem
todos os recursos, especialmente para pronto atendimento médico e remoção de vítimas.
Por outro lado, na UHE Pimental, em plena operação, não há meios de viabilizar um
rápido atendimento, já que o CCBM desmobilizou sua equipe.
PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário
Plano de Ação para Compra de Terras e Reassentamento (PAR)
A Norte Energia elaborou o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural (PL
NES GABM SGA 001/2014) e o Plano de Remanejamento das Famílias Interferidas
pela UHE Belo Monte Moradoras na Cidade de Altamira, com revisões e atualizações.
Posteriormente, foi incluído novo estudo para atendimento à população ribeirinha que
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definiu novos parâmetros de atendimento a essa população por solicitação do IBAMA
por meio da condicionante 2.6, alínea a.
Atualmente, a Norte Energia elaborou nova proposta de reassentamento para a
população ribeirinha, como consequência de estudo da SBPC e pretensões do Conselho
Ribeirinho que implicará na aquisição de mais terras e em novos critérios para
reassentamento. Foram propostas três áreas coletivas que totalizam 33.453 hectares,
sendo necessário adquirir uma parte de cerca de 4.500 hectares ao longo da APP.
A Norte Energia destacou que a proposta para reassentamento dos ribeirinhos tem
caráter conceitual, uma vez que sua consecução ainda depende de um conjunto de
variáveis que estão em análise e dizem respeito a: i) situação fundiária das áreas a serem
adquiridas, seja em termos de dominialidade seja em termos de sua ocupação efetiva,
principalmente por causa da presença de pequenos produtores e mesmo famílias já
reassentadas pelo projeto; ii) a aptidão agrícola do solo; iii) a qualidade da água do
reservatório; a quantidade de famílias que efetivamente vão aderir à proposta; a
adequação dos pontos de ocupação para a finalidade proposta; iv) a infraestrutura viária
disponível; as condições de acesso ao serviço público, entre outras.
Também foi incluído estudo sobre o Jardim Independente II, cujas famílias foram
removidas por exigência da condicionante 2.6, alínea d. As áreas necessárias para
relocação da população interferida foram adquiridas e os projetos de reassentamento
elaborados.
Outro aspecto a ser acrescentado ao PAR original se refere ao reassentamento dos
moradores do Jardim Independente I, em execução, implicando em novas condições de
reassentamento.
Avaliação de Aspectos Legais do Reassentamento
A regularização fundiária dos lotes individuais dos reassentamentos depende da
regularização da gleba inicial e depois do desmembramento em lotes, cujos trabalhos de
medição foram retomados para elaboração de memoriais descritivos individuais. Na
zona urbana, são 11.306 imóveis com regularização iniciada em maio de 2016 e
previsão de duração até dezembro de 2022, com 4.317 imóveis no Reassentamento
Urbano Coletivo e 6.989 no reservatório do Rio Xingu (cota 100m). Caso a Norte
Energia adquira novas áreas, essas também deverão ser regularizadas. Tal processo está
sendo executado de forma integrada com os órgãos estaduais e federais.
Arranjo Institucional para o Reassentamento Involuntário, Procedimentos de
Valoração e Pagamento de Indenização de Terra e Benfeitorias e Indenização do
Deslocamento Econômico, Medidas de Assistência à Relocação e Implementação das
mesmas
Os Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terras e Benfeitorias e
Indenização do Deslocamento Econômico seguem normatização oficial e a legislação
vigente. A negociação com os atingidos se baseia em um Caderno de Preços aprovado
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pelo IBAMA. No reassentamento dos moradores da Lagoa do Jardim Independente I,
que está em execução, a negociação de indenização e/ou relocação respeita esses
critérios. Todos os procedimentos estão em conformidade com o PD 05.
Opções de Reassentamento e Implementação das mesmas
As opções de reassentamento e as formas de implementação estão incluídas no Plano de
Ação do Remanejamento (PAR), que contempla Matrizes com Critérios de
Elegibilidade, em conformidade com o PD 05, e os programas integrantes do PBA.
No item PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental, Programas
do PBA e condicionante 2.6 constam as informações atualizadas dessa 24ª Missão
quanto a este quesito.
Estruturação de equipe para compra de terras e implantação do PAR
A Norte Energia continua com os procedimentos de execução das atividades com
equipes próprias em parte dos projetos e programas e parte por contratação de empresas
especializadas.
Laudos de Avaliação e Efetivação do Pagamento das Indenizações
Estes aspectos foram considerados conforme, considerando os procedimentos definidos
até o momento. Novas tratativas surgiram com o reassentamento da Lagoa do Jardim
Independente I, sendo respeitados os critérios anteriormente definidos, e novas
avaliações surgirão com a proposta de reassentamento da população ribeirinha na APP
do reservatório do Xingu, cujo andamento será observado assim que forem aceitas as
propostas e definida a forma de execução dessa alternativa.
Divulgação e Consulta pública
Os materiais produzidos pelo Programa de Interação Social e Comunicação (7.2)
reúnem peças para mídia eletrônica, assim como peças impressas distribuídas durante as
atividades desenvolvidas pelos agentes de comunicação (mobilização e reuniões),
eventos e utilizam os canais de comunicação da Central de Atendimento “Belo Monte
Aqui” -0800, Plantões Sociais e Sistema de Radiofonia Indígena.
Diversas ações de comunicação foram executadas por meio dos seguintes instrumentos:
FASBM - Houve nove reuniões nesse período, com 196 participantes. As reuniões
realizadas foram: 22ª Reunião Ordinária do Colegiado; 14ª Reunião Ordinária da
Comissão da Pesca e Aquicultura; 22ª Reunião Ordinária da Comissão do Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande; 18ª Reunião Ordinária do Comitê de
Acompanhamento do Sistema de Transposição de Embarcações; 23ª Reunião Ordinária
do Comitê de Acompanhamento do Projeto de Reassentamento Urbano Coletivo; 17ª
Reunião Ordinária da Comissão dos Planos, Programas e Projetos dos Meios Físico e
Biótico; 17ª Reunião Ordinária da Comissão dos Planos, Programas e Projetos
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Socioeconômicos e Culturais; 14ª Reunião Ordinária da Comissão de Atendimento à
População Atingida e 3ª Reunião Extraordinária da Comissão da Pesca.
Além disso, foram realizadas Reuniões Comunitárias correspondentes ao 2º Ciclo de
Reuniões na Volta Grande do Xingu, com 112 - mobilizações - 80 participantes.
Foi realizada Interação com a Comunidade sobre o tema Alteração de Vazão em 13
comunidades, com 114 participantes. Além disso, foi executada Pesquisa de Percepção
com a população da Volta Grande do Xingu, em 7 comunidades, com 39 participantes.
Também foi realizada a Campanha para sempre Xingu com 167 participantes.
Interface com outros programas do PBA:
Plano de Atendimento à População Atingida – Projeto de Reassentamento Ribeirinho –
Território 1 e 2, em 27/11/2018 - 92 participantes.
Gerência de Segurança de Barragem - Estudo para Instalação de Torres de
Comunicação na Volta Grande do Xingu em nove comunidades, com 149 participantes.
Gerência de Segurança de Relações Institucionais – Palestra sobre a UHE Belo Monte
com 50 participantes.
Relacionamento com Stakeholders Institucionais – Entrega de Revista UHE Belo Monte
Energia do Xingu para 130 multiplicadores.
SPOTS – 169 inserções com os temas: Atualização de cadastro de regularização
fundiária; Plano de Segurança; Plantão Feriado; Corrida UHE Belo Monte; Vazão do
Rio Xingu; Manutenção de torres; Segurança da Barragem; Alteração da Vazão.
Atendimento a Reclamações
Para atendimento a reclamações existe a Ouvidoria com um Sistema Integrado de
Comunicação que recebe a solicitação da Parte Interessada pela via formal para
recebimento, registro, gestão e resolução de demandas, que encaminha à Norte Energia.
O sistema permite que as partes interessadas apresentem solicitação, reclamação e
elogios e assegura à Norte Energia que avance com melhorias no registro das demandas,
na confiabilidade dos dados e na análise e gerenciamento de todos os canais de
comunicação.
Foram mapeadas 679 partes interessadas entre Executivo municipal, Legislativo,
Judiciário, Executivo Federal, Executivo Estadual, Conselhos populares, entidades de
ensino e pesquisa, associações comunitárias e de moradores, sindicatos e entidades de
classe, FASBM.
Os mecanismos de comunicação utilizados pelas partes interessadas podem ser o Belo
Monte Aqui, os Plantões Sociais dos RUCs Laranjeiras e Jatobá, o Núcleo de
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Comunicação da Volta Grande do Xingu. No último trimestre foram recebidas as
seguintes quantidades de demandas pelos canais mencionados.
Quadro 9.0.q
Central de Atendimento Belo Monte Aqui - resultados dos últimos 6 meses
Mecanismos de consulta

2018
Agosto

Canal 0800
Plantão Social Jatobá
Plantão Social Laranjeiras
Núcleo de Comunicação VGX
Total

468
95
18
2
583

2019

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

421
135
6
53
615

346
110
9
46
511

330
72
25
48
475

260
58
51
52
421

Janeiro

311
153
30
153
647

Os procedimentos de atendimento a reclamações não sofreram alteração ou interrupção
em sua continuidade e constata-se que estão em conformidade com os PE e o PD 05.
Documentação e Auditoria
O acompanhamento do Plano de Atendimento à População Atingida é feito pelo
IBAMA, por meio dos relatórios semestrais consolidados e, para alguns programas a
periodicidade é anual. A equipe do IBAMA faz constantes vistorias no empreendimento
e reuniões com as equipes gestoras e executoras dos programas do PBA, assim como
são expedidos documentos ao órgão pela NE sempre que necessário. Para algumas
condicionantes são elaborados relatórios mensais e quinzenais.
Monitoramento Pós-Relocação
O público beneficiado pelas diferentes modalidades de reassentamento do RAR, RRC e
RUC tem sido acompanhado pelos projetos que fazem parte do Programa de
Acompanhamento Social que são o Projeto de Acompanhamento e Monitoramento
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1) e o
Projeto 4.6.2 – Atendimento Social e Psicológico da População Atingida. A população
ribeirinha tem sido monitorada separadamente.
No período de novembro de 2018 a janeiro de 2019, houve a realização das atividades
do projeto de monitoramento 4.6.1, com execução da 12ª Campanha de Monitoramento
Social; da 3ª Campanha de Monitoramento dos Pescadores; da 1ª Campanha de
Monitoramento dos Moradores da Lagoa do Jardim Independente e da 5ª Pesquisa de
Satisfação para programas e projetos do PBA.
O público-alvo envolvido na 12ª campanha totalizou 3.891 famílias, sendo 2.614
famílias da área urbana, 286 famílias da área rural, 524 famílias de pescadores e 467
famílias do Jardim Independente I (Lagoa do Jardim Independente).
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Projeto 4.6.2 – Atendimento Social e Psicológico da População Atingida.
As famílias em acompanhamento em outros municípios totalizaram 382, nesse período,
assim distribuídas: Anapu – 143; Brasil Novo – 19; Medicilândia – 37; Senador Porfírio
– 168; Pacajá – 6; Placas – 1; Uruará – 8.
Os Serviços Conveniados de Altamira e Vitória do Xingu realizam o
atendimento/acolhida ao migrante e a oferta de hospedagem, alimentação, passagem de
custo para viagem, com os recursos no âmbito dos termos de parceria e repassados
mensalmente à municipalidade em caso de demanda. Foram atendidos 293 migrantes
em situação de vulnerabilidade, sendo 280 de Altamira e 13 de Vitória do Xingu. Em
Altamira, 65 foram para o serviço de acolhida e 62 tiveram ajuda de custo e concessão
de passagem. Em Vitória do Xingu foram 8 e 9, respectivamente.
No período de setembro de 2012 a janeiro de 2019, foram atendidas por este programa
3.818 famílias, com as seguintes especificações;
Quadro 9.0.r
Famílias atendidas pelo Projeto de atendimento social e psicológico da população
atingida – setembro/2012 a janeiro/2019
Modalidade de
Solicitações de Famílias em
Acompanhamento Atendimento
Atendimento
Altamira
2.756
1.513
8.626
Vitória do Xingu
569
283
3.466
Outros Municípios
1.235
382
1.063
Total
4.560
2.178
13.155
* Os encaminhamentos aos outros municípios não são contabilizados.
Município

Encaminhamentos
à Rede
2.942
876
*
3.818

PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais
É apresentada, a seguir, uma avaliação do atendimento ao Padrão de Desempenho 6
pelos programas relacionados à flora, fauna terrestre e semiaquática, e ictiofauna, bem
como das recomendações feitas por esta consultoria independente, cujo status de
atendimento é apresentado nos Capítulos 7.0 e 8.0 do presente relatório.
De forma geral, os projetos de monitoramento da vegetação (fitossociológicos e
fenológicos) seguem em andamento em conformidade com o estipulado pelo PBA e o
órgão ambiental. Deve-se mencionar que o monitoramento no Módulo 4 não foi
realizado em 2018, pois em junho teve-se conhecimento de que sua vegetação estava
sendo desmatada e que a propriedade onde está situada é objeto de reintegração de
posse pelo Incra. No final de agosto, a Norte Energia solicitou ao IBAMA a interrupção
do estudo neste módulo, porém, até a 24ª missão, o órgão licenciador não havia emitido
uma resposta formal.
Até o momento, foram realizadas quatro campanhas de monitoramento nos módulos
Rapeld, duas na fase de pré-enchimento dos reservatórios (2012 e 2014) e duas na fase
de pós-enchimento (2016 e 2018). Os últimos resultados, apresentados no 15º RC, já
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não incluem o Módulo 4, e tampouco os Módulos 1 e 8, cuja anuência para exclusão
havia sido concedida pelo IBAMA em abril de 2018. De modo geral, considerando
também o monitoramento nas ilhas, detectou-se um aumento da taxa de mortalidade no
período pós-enchimento nos diferentes compartimentos, com exceção da região à
montante do Reservatório do Xingu. Esses resultados, no entanto, ainda não são
conclusivos.
No âmbito dos projetos de monitoramento, permanece o registro de três espécies
enquadradas nas categorias “em perigo” (EN) ou “em perigo crítico” (CR), também
encontradas pelo resgate de flora. Não foram reportadas espécies endêmicas da região
do empreendimento. Além disso, permanece o registro de uma única espécie nova
(Mourera sp. nov.), ainda não formalmente descrita. A Norte Energia informou a
ocorrência dessa espécie em pedrais em dois outros rios do estado do Pará (Rio Tapajós
e Rio Ratos), o que a descaracteriza como endêmica da região da UHE Belo Monte.
Solicitou-se ao empreendedor a realização de um monitoramento da Mourera sp. nov.
na fase de operação, o qual foi iniciado em março de 2016 e teve sua 12ª campanha
realizada em dezembro de 2018. O último relatório do estudo (dezembro/2018)
apresenta, de forma confusa, os resultados consolidados, mas informa que não houve
alteração na sua fenologia, porém “em relação às diferentes zonas do reservatório
(montante, jusante e reservatório), as análises estatísticas evidenciaram que já ocorre
uma redução significativa da (%) cobertura vegetal no Trecho de Vazão Reduzida
(TVR). Em que as populações de Mourera sp. nova das Cachoeiras do Landir e Jericóa
foram as mais afetadas, provavelmente por serem os ambientes mais próximos do
barramento”.
Em outubro de 2018, o IBAMA emitiu o Ofício N° 513/2018-COHID/CGTEF/ DILICIBAMA, o qual avalia os resultados do projeto de banco de germoplasma e informa que
não há óbice para o seu encerramento, após ter considerado que houve descumprimento
da condicionante 2.1.k da LO (executar de forma ininterrupta (...) [o] Plano de
Conservação de Ecossistemas Terrestres), pois não havia sido providenciada licitação
para contratação de nova empresa executora antes do fim do contrato da empresa
anterior, que venceu em outubro de 2018. O PBA previa o término deste projeto em
dezembro de 2018. O órgão também solicitou o redirecionamento das ações
remanescentes para o programa de recomposição da cobertura vegetal da APP dos
reservatórios, incluindo a marcação de matrizes de novas espécies, a coleta de sementes
e a produção de mudas.
No projeto de salvamento de flora, haviam sido registradas duas espécies novas para a
ciência, Passiflora echnasteris e Aechmea xinguana, ambas com descrições publicadas
em revistas científicas. Essas espécies foram enquadradas na categoria “dados
insuficientes” (DD) da IUCN. P. echnasteris foi registrada em vegetação secundária
aberta em pelo menos duas localidades, próximas ao Centro de Estudos Ambientais –
CEA e fora da área de supressão. Exemplares da espécie foram cultivados no CEA e
suas sementes coletadas e doadas à Embrapa Cerrado (Brasília). Há duas coletas da A.
xinguana, uma na ADA e outra fora da poligonal da LI. Possivelmente, há uma terceira
coleta, oriunda de uma ilha do Reservatório do Xingu. As sementes produzidas pelo
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indivíduo da espécie mantido no CEA foram coletadas e doadas ao Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
Em relação ao programa de recomposição da cobertura vegetal da APP dos
reservatórios da UHE Belo Monte, a Norte Energia relatou que foi finalizada, no final
de novembro (estação seca), a 2ª avaliação dos plantios de enriquecimento, que foram
realizados no 1º semestre de 2018 em uma área total de 147,26 ha. A taxa de
mortalidade obtida (19%) foi muito superior à 1ª avaliação, o que pode estar vinculado a
fatores como: solos rochosos, ataque por roedores e outras pragas, adubação de
cobertura com formulação inadequada e déficit hídrico em função do início do período
de estiagem. Apenas quatro talhões tiveram mortalidade abaixo de 5% e em seis talhões
a mortalidade foi superior a 30%. A média geral de altura foi 7% mais baixa que a
primeira medição, o que pode estar relacionado ao aumento da taxa de mortalidade e à
quantidade de rebrotos (13% das mudas amostradas). Além disso, a abertura de aceiros
e o cercamento das áreas de recuperação foram finalizados em dezembro. O
monitoramento dos plantios deverá ocorrer por um total de quatro anos e a próxima
avaliação está prevista para abril de 2019.
Na 24ª missão, foi informado que ainda está sendo finalizada a elaboração de termo de
referência para a contratação da empresa que atuará nas atividades relacionadas à
produção de mudas, monitoramento dos plantios realizados em 2018, planejamento e
apoio técnico para os plantios a serem realizados em 2019/2020, que deverá abranger
250 ha. Além disso, foi informado que está em planejamento a realização de um projeto
piloto de SAF com os ribeirinhos na APP dos reservatórios.
Na 22ª missão, o empreendedor havia informado que não planejava realizar plantios de
mudas no próximo ano agrícola (2018/2019) e que isso havia sido comunicado ao
IBAMA durante a vistoria realizada em agosto. No entanto, o IBAMA considerou que
houve descumprimento da condicionante 2.1.n da LO devido ao não planejamento da
execução de plantios em 2018/2019. Cabe lembrar que as condicionantes 2.28 e 2.29 da
LO, que abordam a reposição florestal, não estipulam um prazo para a execução dos
plantios. Para o agrícola 2018/2019, a Norte Energia propõe monitorar áreas de pasto
limpo e sujo e de vegetação secundária para avaliar seu potencial de regeneração natural
e então definir os métodos de recomposição mais apropriados. Essa avaliação será feita
também por amostragem quantitativa.
Em relação à Fauna Terrestre e Semiaquática, as campanhas realizadas durante o quarto
trimestre de 2018 não resultaram no registro de espécies terrestres ou semi-aquáticas
novas para a ciência. Não foram verificados problemas resultantes de impactos
derivados do empreendimento, exceto no caso da mortalidade de tracajás no
enrocamento do Sitio Pimental. Os últimos animais presos no enrocamento foram
registrados em novembro de 2018. As causas deste impacto não previsto estão sendo
detectadas. Até o momento, não há risco de extinção de espécies ou populações locais,
atendendo ao PD06.
Em relação a ictiofauna, baseado nos resultados acumulados nos monitoramentos,
reportados no 15º Relatório Consolidado para o IBAMA, para o Projeto de
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Monitoramento da Ictiofauna e Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna, foram
identificadas 482 espécies e morfoespécies (distribuídas em 12 ordens e 48 famílias)
para o rio Xingu e seus tributários, com registro de 41 espécies de peixes como
endêmicas para a bacia do rio Xingu. Seis das 41 espécies endêmicas foram amostradas
apenas no pré-enchimento, a constar: Hypancistrus zebra (Loricariidae - CR Criticamente em Perigo), Pituna xinguensis e Plesiolebias altamira (ambas
Cynolebiidae e CR - Criticamente em Perigo), Sartor respectus (Anostomidae),
Sternarchogiton zuanoni (Apteronotidae - VU – Vulnerável) e Typhlobelus auriculatus
(Trichomycteridae). Em relação ao último relatório, duas morfoespécies foram descritas
formalmente
em
2018,
Crenicichla
dandara
(Cichlidae)
(Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0104) e Platydoras birindellii (Doradidae) (Fonte:
https://doi.org/10.1635/053.166.0106).
Em relação a distribuição das espécies consideradas críticas, a espécie Hypancistrus sp.
“marrom” até o presente momento foi registrada somente na Volta Grande do Rio
Xingo, na ADA/AID do empreendimento. Durante o monitoramento da pesca
ornamental nos postos de desembarque essa espécie não foi registrada.
PD 07: Povos Indígenas
Suficiência da Linha Base - conformidade parcial.
A conformidade em relação à suficiência da linha base é um desafio permanente para a
Norte Energia. As transformações no contexto sociocultural e territorial indígena na
região são constantes e envolvem o surgimento de novas aldeias, a criação de novas
associações e a alteração no número de famílias citadinas e ribeirinhas. Neste cenário de
transformações, os diferentes atores têm mantido um relacionamento estável com a
Norte Energia.
O surgimento de novas aldeias é um fenômeno que acompanha todas as etapas do
licenciamento. Entre 2010 e 2012, durante a implantação do Plano Emergencial, o
número de aldeias passou de dezoito (18) para trinta e quatro (34). Atualmente, os
técnicos e gestores da GAI recebem demandas de 70 aldeias ao mesmo em tempo que
ouvem os indígenas comentarem sobre o abandono de algumas aldeias criadas
recentemente. É importante considerar que não há uma definição única de aldeia. Em
alguns casos trata-se de apenas uma família extensa que decide ocupar outro lugar no
interior de uma terra indígena. Em outros, são grupos de famílias que se separam de
uma “aldeia-mãe”. A expressão “aldeia-mãe”, empregada por indigenistas FUNAI e da
GAI, faz referência às aldeias que estão consolidadas na história dos grupos e, portanto,
nos atendimentos institucionais (saúde, educação, pista de pouso, acessos e demais
equipamentos comunitários).
Em relação aos índios citadinos e ribeirinhos, os desafios para a definição e suficiência
da linha base estão relacionados à amplitude e à indefinição institucional a respeito da
população a ser atendida. Com efeito, na emissão da Licença de Operação a FUNAI
apresenta uma recomendação genérica, a saber: a execução das ações aos povos
indígenas desaldeados da Volta Grande do Xingu. Note-se que nesta recomendação a
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linha base é definida pela negação, isto é, indígenas desaldeados, ou indígena que NÃO
estão nas aldeias. Diante das indefinições e recomendações genéricas, a atuação
concreta da GAI tem se concentrado nas ações junto às comunidades Jericoá e São
Francisco, onde foram realizadas discussões sobre ações a serem implantadas nos
próximos dois anos. Além desta atuação concreta, está em curso a discussão sobre o
Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande que visa ao atendimento das
comunidades indígenas e ribeirinhas, indígenas e não indígenas. Neste sentido, ainda
em 2018 foram realizados novos censos e levantamentos de população junto com a
própria FUNAI.
Ao longo do licenciamento a Norte Energia tem adaptado sua linha base respondendo às
pressões dos indígenas e seguindo as orientações institucionais da FUNAI e MPF.
Contudo, persistem desafios concretos relacionados ao processo surgimento de novas
aldeias, de ampliação das demandas das famílias indígenas citadinas e ribeirinhas e de
discussão, concepção e implantação do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta
Grande. Diante deste contexto, é prudente considerar que o empreendimento segue
apresentando conformidade parcial com relação à Linha Base.
Consulta e Participação
Com relação aos requisitos de Consulta e Participação, o empreendimento mantém
conformidade. Em todas as etapas do licenciamento os processos de consulta e
participação foram objeto de especial atenção, tanto por parte dos licenciadores quanto
por parte dos empreendedores e consultores. Entre 2008 e 2009, os Estudos do
Componente Indígena foram elaborados com a participação dos indígenas de todas as
terras. Em alguns casos os próprios indígenas indicaram os consultores e profissionais
que elaboraram os estudos. Em 2009, através do parecer que subsidiou a emissão da LP,
a FUNAI afirmou que “cumpriu seu papel institucional no processo de esclarecimento
e consulta junto às comunidades indígenas, (...) realizando diversas oitivas nas aldeias”
(FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.98).
No processo de elaboração do PBA-CI, em 2011, foram realizadas reuniões com os
indígenas na sede da FUNAI em Sobradinho/DF e nas terras indígenas. Ainda em 2011
a Norte Energia criou a Superintendência e Assuntos indígenas (SAI), contratando dois
indigenistas. A partir de 2012 com a instalação do Escritório de Assuntos Indígenas e,
especialmente, a partir de janeiro de 2013 com a estruturação da SAI na cidade de
Altamira, a participação dos indígenas passou ocorrer através das reuniões entre
lideranças indígenas, agentes institucionais e equipe da Norte Energia.
Em novembro de 2012 foram criados o Comitê Gestor Indígena (CGI) e o Comitê de
Monitoramento da Vazão Reduzida (CVR). Desde 2013 o CVR já realizou dez reuniões
ordinárias e duas extraordinárias e o CGI já realizou sete reuniões. Além das reuniões
do CGI na cidade de Altamira, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2018, foram realizadas
reuniões nas aldeias, chamadas de Subcomitês do CGI. Além dos indígenas, nas
reuniões do CGI participam representantes da FUNAI local e CGLIC/Brasília, MPF,
IBAMA Altamira, SESAI, DSEI, Secretaria Municipal e Estadual de Educação, Casa de
Governo. Em 2018, para o planejamento das ações a serem desenvolvidas nos próximos
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dois anos, a GAI discutiu os Termos de Referência diretamente nas aldeias,
contribuindo, sobremaneira, para a consolidação dos processos de consulta e
participação.
Considerando a metodologia de elaboração dos estudos, a realização de reuniões de
apresentação do PBA-CI para os indígenas, as definições e os posicionamentos da
FUNAI, os atendimentos na Gerência de Assuntos Indígenas, as atividades nas aldeias e
as reuniões dos CGI, as reuniões dos Subcomitês e a discussão dos Termos de
Referência nas aldeias, é possível afirmar que o empreendimento apresenta
conformidade em relação ao processo de consulta e participação.
Mecanismo de Reclamações
O empreendimento mantém conformidade em relação a este requisito, através do
Programa de Comunicação Indígena (PCI), dos atendimentos realizados na Gerência de
Assuntos Indígenas e da atuação das empresas contratadas que executam ações nas
aldeias. O PCI mantém acompanhamento diário das comunicações, que são registradas
por meio do fluxo de demanda-resposta contemplando informações sobre a aldeia, o
indígena demandante, tipo, data e resumo demanda/resposta. Desde o início de 2017 as
demandas e reclamações dos indígenas não apresentam modificações significativas,
sendo realizados, em média, duzentos e cinquenta atendimentos mensais, que tratam de
temas como: manutenção de motores, combustível, reuniões, PBA-CI. De acordo com a
Gerência de Assuntos Indígenas, o tempo de resposta e a eficácia dos atendimentos têm
sido bastante satisfatórios, justificando a conformidade neste padrão de desempenho.
CPLI - Consentimento Prévio, Livre e Informado (Free, Prior Informed Consent –
FPIC)
Considera-se que o empreendimento mantém conformidade em relação ao CPLI.
Como já analisado, desde os primeiros estudos, em 2008 e 2009, os indígenas da Volta
Grande e os Xikrin da TI Trincheira Bacajá deixaram claro que embora o
empreendimento não seja um projeto de seu interesse, eles tinham interesse em
participar nos estudos e, sobretudo, nos programas e projetos de longo prazo do PBACI. Estas manifestações foram transpostas para as pautas de reivindicações e
negociações desenvolvidas ao longo do licenciamento. De fato, os indígenas nunca
afirmaram (e seguem não afirmando) que são favoráveis ao empreendimento.
Entretanto, eles registram em todas as atas de suas reuniões o interesse na implantação
de ações indigenistas do PBA-CI. Tal oposição histórica ao empreendimento associada
ao interesse nos projetos tem marcado o relacionamento dos indígenas com a Norte
Energia que ora criticam e ora assumem atitudes proativas, determinando como querem
que os projetos sejam realizados. É significativo que até recentemente os indígenas
exigiam a contratação de empresas por eles indicadas e que, nos últimos meses, em
reuniões nas aldeias, eles definiram as ações a serem desenvolvidas nos próximos dois
anos através do processo, chamado pela gerente de assuntos indígenas de abertura do
Termo de Referência.

208

Além das manifestações nos estudos e reuniões, das indicações dos indígenas para a
execução do PBA-CI e da definição das ações a serem contratadas, a conformidade em
relação ao Consentimento Prévio Livre e Informado está consolidada por meio das
rotinas diárias de comunicação e atendimento, bem como através da constante
intermediação de instituições como FUNAI, DSEI e MPF. Estas instâncias garantem a
circulação de informações estratégicas para os indígenas avaliarem continuamente seus
posicionamentos com relação ao empreendimento e as ações indigenistas em
andamento.
Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas (IPDP) – conformidade parcial
A implantação de ações visando ao plano de desenvolvimento dos povos indígenas foi
adotada desde as primeiras etapas do licenciamento, em atendimento às exigências do
Plano Emergencial instituído pela FUNAI, por ocasião da emissão da Licença Prévia,
em 2010. No âmbito da emissão da Licença de Instalação o plano de desenvolvimento
dos povos indígenas passou a ser integrado aos programas e projetos implantados pelo
PBA-CI, aprovado pela FUNAI em julho de 2012, com destaque para os programas de
atividades produtivas (PAP) e de infraestrutura (PIE).
Em paralelo às exigências institucionais do licenciamento, os indígenas apresentaram e
seguem apresentando demandas pontuais diretamente relacionadas ao seu próprio plano
de desenvolvimento. Pata tanto, eles pressionam não só a Norte Energia, mas também
as instituições como FUNAI e DSEI para que sejam executadas ações de seus
interesses. É possível perceber que existe um PBA-CI institucional e um “PBA-CI
indígena”. A convivência entre estes dois planos deverá ser considerada e superada no
processo de reelaboração do PBA-CI, criando as condições para iniciar um novo ciclo
de relacionamento da Norte Energia com os indígenas, no qual o PBA-CI e a própria
Gerência de Assuntos Indígenas sejam percebidos como um resultado da iniciativa dos
indígenas e não como uma imposição da FUNAI e obrigação do empreendedor.
É preciso que os indígenas se identifiquem com o indigenismo corporativo da Norte
Energia, só assim as ações poderão ser compreendidas e caracterizadas como Plano de
Desenvolvimento dos Povos Indígenas, garantindo a conformidade plena com relação a
este padrão de desempenho. Enquanto persistir a situação de desencontro entre o PBACI institucional e o “PBA-CI indígena” é prudente seguir considerando a conformidade
parcial com relação ao PDPI.
Medidas de Indenização / Compensação de Impactos em Populações Indígenas e/ou
Tradicionais
No que diz respeito às medidas de indenização e compensação, o empreendimento
mantém a conformidade. Como analisado em relatórios anteriores a partir dos vetores
do impacto (redução da vazão na Volta Grande do Xingu e a atração de contingente
populacional) vem sendo desenvolvidas inúmeras ações de indenização e compensação,
em grande medida caracterizadas pela ampla distribuição equipamentos e construção de
instalações prestação de serviços destinados aos indígenas. Efetivamente, desde 2010 a
Norte Energia vem desenvolvendo ações estruturantes que são caracterizadas como
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medidas de indenização e compensação, que envolvem a construção de escolas, Postos
de saúde, residências, estradas, entre outros. Além das obras nas aldeias, a GAI já
adquiriu e doou aos indígenas, aproximadamente, dois mil equipamentos (motores,
embarcações, motosserras, veículos, tratores, dentre outros) e distribui mensalmente
cerca de setenta mil litros de combustível para todas as aldeias. Esta quantidade é
significativa especialmente considerando que a população indígena da região não
ultrapassa os 4130 indivíduos. Além dos equipamentos doados, a Norte Energia
implantou rotinas de manutenção dos motores, de distribuição de cotas de combustível e
fretes fluviais para todas as aldeias.
PD 08: Patrimônio Cultural
Conforme discutido nos relatórios anteriores, dos programas do PBA relacionados ao
patrimônio cultural, quase todos estão encerrados, com exceção do 9.1.2 - Projeto de
Estudo e Valorização do Patrimônio Multicultural, que tem pendência relacionada à
finalização da construção das Casas de Memória de Altamira e Vitória do Xingu, e
o 9.2.2 - Projeto de Salvamento Arqueológico, que já tem todos os resgates finalizados,
mas não tem concluídas todas as atividades de Laboratório (Curadoria do acervo e
análise das inscrições rupestres).
Neste trimestre a atualização do andamento desses projetos foi feita com base nas
informações contidas no 15º RC, protocolado no IBAMA em janeiro desse ano.
Em relação ao andamento do 9.1.2 - Projeto de Estudo e Valorização do Patrimônio
Multicultural, o 15º RC o relatório destacou as seguintes atividades realizadas em 2018:
•
•

•

•

Conclusão das oficinas de gestão em museus, com a realização de exposições e
palestras dialogadas entre o final do mês de agosto e início de setembro de 2018;
Instituição do Conselho Consultivo da CRM, em reunião com a equipe da UFPA,
em 29 de agosto de 2018, à qual também compareceram representantes da Norte
energia e a Profa. Dra. Maria Ivonete Coutinho da Silva, dirigente do Campus da
Universidade Federal do Para - UFPA em Altamira;
Conclusão da montagem das montras Seringal da Esperança e Quebra Castanha,
completando, assim, essa tarefa de montagem de montras, começada no início do
ano; e
Conclusão da formação com os professores dos municípios da AID (Altamira,
Vitória do Xingu, Anapu, Senador José Porfírio e Brasil Novo).

Segundo informações da NE, nesse período também prosseguiram a elaboração de
material de divulgação (folhetos) e o programa de difusão e comunicação, tarefas
começadas no início do ano. A elaboração do estudo visando à itinerância de parte do
acervo da Casa Regional de Memória de Altamira foi atribuída à equipe da UFPA, que
deverá prosseguir na sua elaboração, em procedimento apartado da execução deste
programa.
Menciona também que prosseguirá o desenvolvimento do sistema de Informação,
atividade que incorporou parcialmente a integração dos resultados obtidos nas pesquisas
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em arquivos e de campo realizadas à constituição do acervo da Casa de Memória de
Altamira e, integralmente, a divulgação dos acervos da casa de memória pela internet.
Quanto ao acompanhamento da elaboração do Regimento Interno da Casa, uma vez
instituído o Conselho Consultivo, sua finalização seguirá sob a forma de anteprojeto.
Referente ao estudo Etnohistórico, as providências para sua divulgação foram
concluídas, devendo-se registrar que, além dos dois folhetos de divulgação do estudo, o
próprio texto integral do estudo se encontra em fase de providências de gráfica para
impressão e publicação.
Continua pendente a finalização da execução do projeto expográfico (edição de vídeos e
elaboração de material de divulgação). Para tanto, aguarda-se a finalização da
adequação da Casa Regional de Memória de Altamira, para que se possa concluir o
arranjo das montras e demais peças produzidas.
Por fim, ressalta-se que a avaliação com as equipes de Belém e Altamira, a entrega do
projeto, o relatório e o Plano de Manutenção da CRM, bem como a confecção do
Relatório Final das Atividades, estão previstas para serem realizadas no primeiro
semestre de 2019.
Para o 9.2.2 - Projeto de Salvamento Arqueológico, a NE informa no 15º RC ter dado
continuidade às atividades de laboratório referente ao Salvamento Arqueológico da área
do empreendimento Belo Monte.
As atividades de laboratório (curadoria e análise de material arqueológico coletado na
etapa de campo), datações radiocarbônicas e por termoluminescência, análises
geoquímicas de solo, elaboração de relatórios, e divulgação do conhecimento produzido
devem prosseguir até, pelo menos, o final do ano de 2022, não gerando prejuízos ao
cronograma das obras.
Atividades de divulgação científica, por meio de artigos científicos e apresentações em
congressos, assim como o aproveitamento dos dados para estudos acadêmicos pósgraduados serão feitos por tempo indefinido, com informação ao IBAMA no âmbito do
processo de licenciamento ambiental e ao IPHAN na medida em que forem ocorrendo.
Cabe mencionar que a guarda do acervo material e documental procedente das
pesquisas de campo será de responsabilidade à Universidade Federal do Pará (UFPA),
Campus de Altamira, assim que as análises de laboratório, das quais pesquisadores da
instituição participarão, forem finalizadas. Para tanto, encontra-se em andamento a
construção a Reserva Técnica de Arqueologia dos Povos do Xingu para guarda do
acervo, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2019. Além disso, de
modo a apoiar a UFPA na gestão da Reserva Técnica, a NE informa que tem sido
realizada uma série de capacitações com seu corpo técnico, bem como celebração de
Termo de Cooperação com transferência de recursos visando dar efetividade ao
compromisso socioambiental, gerando, assim, satisfação social.
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Princípio 4.0 – Plano de Ação e Sistema de Gestão
O status de atendimento às ações em aberto do Plano de Ação foi apresentado no
Capítulo 7.0 deste Relatório. A próxima data-marco é 6 meses antes do início da
operação da última turbina, quando deverá ser atendida a Ação 10. Esse atendimento
deve ocorrer no 2º semestre de 2019, já que a operação da UG18 está prevista para
meados de 2020.
A análise incluída neste relatório baseou-se no 24º RSAP, no 15º RC para o IBAMA e
em dados obtidos nas reuniões e vistorias de campo, realizadas em fevereiro de 2019. O
resultado dessa avaliação, conforme disposto no Capítulo 7.0, foi apresentado nos
Quadros 7.0.a e 7.0.c.
Os Quadros 7.0.b, com ações atendidas até a missão anterior, e 7.0.d, com o histórico
de atendimento das ações ainda em aberto ao longo das várias missões, constam nos
Anexos 12 e 13. Como se pode observar nos Quadros, a grande maioria das ações está
atendida.
Permanecem em aberto ou em atendimento contínuo as seguintes ações:
•
•
•

Em atendimento: Ações 14 e 16 (Meio Ambiente e SST, relacionada ao sistema de
gestão da fase de operação);
Não atendidas: Ação 28 (relacionada ao balanço de carbono);
Atendimento contínuo: 6, 13a, 13b, 26a, 37a, 38a, 38b e 44.

No período não houve avanço na situação de atendimento.
Prossegue-se alertando para o não atendimento completo das ações relacionadas à
elaboração e implementação de Sistema de Gestão para a fase de operação (Ações 14 e
16). Esse tema foi discutido na avaliação da conformidade com o PD 01: Sistemas de
Gerenciamento e Avaliação Socioambiental do Princípio do Equador 3.0.
Também se destaca o não atendimento da Ação 28, relacionada ao inventário de
emissões de carbono, cujo prazo inicial para o atendimento estava previsto para 6 meses
antes do enchimento do reservatório, o que se deu em final de 2015.
Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação
Os materiais produzidos pelo Programa de Interação Social e Comunicação
(7.2) reúnem peças para mídia eletrônica, assim como peças impressas distribuídas
durante as atividades desenvolvidas pelos agentes de comunicação (mobilização e
reuniões), eventos e utilizam os canais de comunicação da Central de Atendimento
“Belo Monte Aqui” - 0800, Plantões Sociais e Sistema de Radiofonia Indígena. Utilizase também a mídia de rádio e TV. Ainda há, para divulgação e comunicação social, as
Reuniões na Volta Grande do Xingu, o Fórum de Acompanhamento Social UHE Belo
Monte e atividades de Educomunicação por meio dos Núcleos de Comunicação UHE
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Belo Monte Na Volta Grande, Cineclubes do Xingu e Águas do Xingu 2017, e
Capacitação para o Convívio nas Aldeias.
Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação
Em relação à Norte Energia, as demandas e reclamações da comunidade são registradas
pelo telefone 0800, nos Plantões Sociais e nos Plantões Móveis, estes últimos atendendo
à população dos reassentamentos onde não há mais Plantão Social fixo. Há um grupo de
agentes de comunicação no contato com os moradores, para divulgação das mudanças
em virtude desse novo momento de operação da UHE.
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais
A NE vem cumprindo com a legislação Brasileira incidente sobre o Projeto, sem
prejuízo de eventuais ultrapassagens de padrões ambientais legais e/ou normas relativas
à segurança do trabalho ou condições de trabalho.
O Plano de Ação firmado junto aos Agentes Repassadores vem sendo implementado,
mas ainda com atrasos no atendimento a ações ou partes de ações, conforme disposto na
avaliação do Princípio 4.0. Como mostram os Quadros 7.0.a e 7.0.d do Capítulo 7.0
deste Relatório, nem todos os produtos previstos para as datas marco determinadas no
Plano de Ação elaborado por ocasião do Relatório de Due Diligence foram
entregues/atendidos, havendo ações ou partes de ações não atendidas, parcialmente
atendidas ou em atendimento.
Recomendações pontuais e oportunidades de melhoria não incluídas no Plano de Ação,
e que foram feitas no processo de Due Diligence e nas missões posteriores de
monitoramento estão sendo gradativamente atendidas, conforme mostra o Quadro 8.0.b
do Anexo 15 deste Relatório. As recomendações que ainda não tiveram seu atendimento
iniciado encontram-se listadas no Anexo 14.
A obrigação de apresentar relatórios periódicos no formato acordado com o Agente
Repassador continua a ser atendida com a emissão do 24º RSAP em fevereiro de 2019.

10.0
Conclusões e Recomendações
10.1
Conclusões
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de outubro a
dezembro de 2018 (documental), com missão de campo realizada entre os dias 11 e 15
de fevereiro de 2019, registrou as seguintes constatações:
Durante a missão de monitoramento, 6 Unidades Geradoras (UG) na UHE Pimental e
12 na UHE Belo Monte estavam liberadas para operação comercial. A UG13 estava sob
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comissionamento com perspectiva de conclusão em março/2019, o que totalizará 19
unidades finalizadas frente às 24 previstas. As datas programadas para montagem das
próximas Unidades Geradoras são: UG14: 03/05/2019; UG15: 22/06/2019; UG16:
01/09/2019; UG17: 17/11/2019 e UG18: 07/01/2020.
Nesse período, o Consórcio Construtor (CCBM) retomou a dragagem da parte submersa
da ensecadeira de 3º fase no canal de restituição da casa de força principal (UHE Belo
Monte), dando continuidade ao trecho necessário ao funcionamento da unidade
geradora 13 (UG13). A mistura de água e sedimentos resultante da dragagem é
conduzida até a célula de decantação localizada no bota-fora 5A, recebe um produto
químico com propriedades de floculação das argilas, passa por mais duas bacias de
retenção de sedimentos construídas no talvegue e, posteriormente, é devolvida para o rio
Xingu com menor turbidez e quantidade de sólidos. O funcionamento do novo sistema
de retenção de sólidos mostrou-se eficiente, mas é necessário manter o monitoramento
da qualidade da água lançada e do próprio rio.
A Votorantim Cimentos iniciou a retirada dos resíduos industriais (flyash inservível
para uso na fabricação de cimento), transportados e dispostos em célula
impermeabilizada no aterro sanitário de Vitória do Xingu. Este material está sendo
levado para um aterro de resíduos industriais comercial de terceiros no Estado do
Maranhão, apesar da Votorantim ter informado anteriormente que esta atividade deveria
aguardar fim o período de chuvas do inverno de 2018/2019. As atividades no aterro
sanitário de Vitória do Xingu devem ser acompanhadas para evitar que novos passivos
ambientais sejam gerados na manipulação destes resíduos.
O CCBM já encerrou os trabalhos de desmobilização, desinstalação e descontaminação
nos canteiros industriais dos Sítios Canais, Pimental e Bela Vista. Nesse período estas
atividades foram iniciadas no Sítio Belo Monte, com destaque para a desmontagem dos
alojamentos. O planejamento de implantação do PRAD para o período de plantio de
2018/2019, conforme informado pelo CCBM, contempla 251 ha de plantio de mudas
florestais. No campo foi possível observar que o CCBM está empenhado em atingir esta
meta, pois ao longo do ano de 2018 foram adotadas as providencias necessárias para a
preparação antecipada das áreas e produção de mudas de espécies nativas. Atualmente,
existem várias equipes no campo dedicadas a implantação de dispositivos de drenagem,
plantios de mudas, semeadura e manutenção de plantios realizados nos anos anteriores.
O CCBM manteve suas atividades de controle ambiental, incluindo o controle do
sistema de coleta e tratamento de efluentes sanitários e as atividades de coleta segregada
de resíduos sólidos. O COMGEV também manteve suas atividades de controle
ambiental, incluindo o tratamento de efluentes sanitários, o recolhimento e a segregação
de resíduos na sua central de gerenciamento de resíduos. Deve ser destacado que o
gerenciamento de resíduos comum, recicláveis e perigosos, bem como a operação do
aterro sanitário do Sítio Belo Monte, foram assumidas pela NE, por meio da empresa
GRI. A nova subcontratada é responsável pelo gerenciamento dos resíduos produzidos
pela NE, construtora (CCBM), montadoras (COMGEV) e operadora (Eletronorte) em
todos os sítios e, também, por aqueles produzidos na vila residencial e em Belo Monte
do Pontal.
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Em relação ao SGI, após a contratação da empresa SG4 e o empenho da equipe da
Eletronorte, verificou-se o bom andamento da implantação do sistema. O cronograma
inicialmente proposto e posteriormente detalhado foi cumprido. Até o momento, 84
documentos foram ou estão sendo trabalhados, e encontram-se com o status de
elaborados, em elaboração ou em fase de aprovação. Segundo o cronograma ajustado
em novembro de 2018, o término da implantação do SGI está previsto para 28 de
fevereiro de 2019.
Nessa missão foram apresentados os avanços nas questões ambientais do SGI, de modo
a evidenciar a quase conclusão de todos os procedimentos de gestão voltados para as
questões ambientais. Seguindo o cronograma proposto, no período deu-se andamento
às entrevistas de diagnóstico, iniciadas no período anterior; foi realizada a revisão e
elaboração de procedimentos; concluiu-se o mapeamento de processos; iniciou-se a
implementação de parte dos procedimentos; realizou-se o gerenciamento de
atendimento aos requisitos legais, com o apoio da empresa IUS Natura; e, por fim,
iniciou-se o processo de treinamentos nos procedimentos de gestão.
Desta forma, as 5 fases do cronograma de implantação do SGI foram alcançadas no
período, ainda que não seja em sua plenitude. Em relação aos procedimentos
elaborados, até a data da inspeção tinha-se 101 procedimentos desenvolvidos de 7
diferentes áreas da gestão.
Para a conclusão do ciclo do PDCA, foi solicitada pelo CSI a realização, ainda em
março de 2019, da primeira auditoria interna e a respectiva reunião de Análise Crítica
pela Alta Direção, na qual se espera ter uma visão do real estado de aderência do SGI às
atividades operacionais da NE. Ainda se mostra necessária a plena conclusão/revisão
dos documentos pendentes, com especial atenção a Instrução de Supervisão para os
assuntos de meio ambiente.
A Eletronorte manteve seus procedimentos de gestão documental e de operação, bem
como os monitoramentos de efluentes, resíduos, de organização e limpeza. Desvios
identificados têm sido alvos de ações corretivas, em todos os momentos. Desvios nos
parâmetros de efluentes em períodos anteriores foram alvos de uma avaliação da
eficiência do sistema de tratamento de esgoto sanitário, sendo identificados os
problemas e adotadas ações corretivas. Em relação aos demais desvios identificados
(kits de emergência, organização e limpeza) nos períodos anteriores, os mesmos foram
devidamente corrigidos.
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, Votorantim e SPS
Construtora. 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

215

aos locais onde foram identificados os RDs. Os resultados desta supervisão são
apresentados na Seção 4.2.1.2 e no Capítulo 9.0 deste Relatório.
As obras de infraestrutura na área urbana de Altamira foram encerradas, com destaque
para a reconstrução e duplicação da Rodovia Ernesto Acioly, no trecho entre a rotatória
de intersecção da BR-230 (Rodovia Transamazônica) com a PA-415 (rodovia para
Vitória do Xingu) e a Rua Cel. José Porfírio; para as obras na Rua Cel. José Porfírio,
Abel Figueiredo e Osório Freitas; para o acesso ao RUC Pedral; e a urbanização e
macrodrenagem da lagoa do Jardim Independente II.
Nesta missão de monitoramento foi realizada visita nas obras do complexo prisional de
Vitória do Xingu, as quais foram retomadas após a contratação de novas executoras.
Essas obras estavam paralisadas a bastante tempo, mas não foram verificados problemas
muito significativos de degradação ou de existência de passivos ambientais.
Os detalhes dessas situações evidenciadas em campo constam nas Seções 4.2.1 e 4.2.2
deste relatório.
Em relação à SST, a Norte Energia continua demonstrando sua capacidade em gerir as
contratadas com foco nos aspectos mais relevantes, apresentando-se de forma coerente
frente aos desafios de se contratar empresas locais e com culturas variadas nas áreas de
segurança do trabalho e saúde ocupacional para execução das obras do entorno, ainda
que seja defendida por essa consultoria oportunidades de melhoria no processo de
qualificação e seleção de empresas para serem obtidos resultados mais alinhados com os
objetivos da NE.
No que concerne à gestão das executoras da Obra Principal, o COMGEV demonstrou
melhora na gestão, mas ainda se monstra apenas reativo aos resultados do seu
monitoramento e daqueles provenientes da Norte Energia. Considerando que possui
documentos que determinam a metodologia de identificação de necessidades e
implantação de controles, tem sido influenciado para que auditem e busquem identificar
oportunidades de corrigir preventivamente situações perigosas ou irregulares.
Considerando o resultado da inspeção realizada nas dependências já entregues para a
operação, onde se encontra uma grande quantidade de materiais da fase de montagem, é
importante que a Norte Energia reveja sua estratégia de lidar com as cobranças feitas à
Eletronorte e à Montadora que, de uma forma ou de outra, deixam materiais sem
qualquer tipo de identificação de responsável, prazo de uso, etc. em locais liberados
para operação.
Em relação a Gestão de SST da Eletronorte, essa ainda se posiciona aquém dos padrões
requeridos para uma Usina deste porte e, também, dos 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 serem atendidas, inclusive muitas possuem
desdobramentos mais administrativos do que técnicos, resultado da necessidade de se
distribuir adequadamente as responsabilidades, conforme recomendado.
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Nesta missão de monitoramento a Equipe de SST da Eletronorte apresentou um manual
de compilação dos principais procedimentos e diretrizes de gestão que estão sendo
adotados nas Usinas. Ainda é prematura qualquer conclusão sobre a efetividade do
documento, mas certamente é uma linha de base sobre a qual se discutirá as
necessidades de ajustes e correções.
A Norte Energia, por outro lado, tem envidado esforços para desenvolver e estabelecer
o seu próprio SGI, e pretende influenciar ou até mesmo imputá-lo à Eletronorte. Ainda
não estão claros os limites de responsabilidades de cada sistema e, até mesmo, o quanto
a Equipe de SST da Eletronorte está envolvida no processo de desenvolvimento do SGI
da NE. De qualquer forma, é considerada bastante assertiva a decisão da NE de entender
o sistema para as demais áreas da empresa, mapeando as atividades para gestão de todas
as UHEs e determinando as responsabilidades sobre cada uma das tarefas, além dos
monitoramentos e reportes correspondentes.
A UHE Pimental, em plena operação, ainda possui algumas pendências estruturais. No
entanto, a NE deve corrigir outras pendências para que a instalação atenda ao projeto
aprovado pelo Corpo de Bombeiros; só depois disso é que poderão solicitar a vistoria
para emissão da autorização. Em relação à mobilização dos recursos materiais e
humanos para a implantação do Plano de Atendimento a Emergência (PAE), a
contratação dos recursos humanos que comporá a Equipe de Atendimento a
Emergências ainda não foi concluída. O edifício que abrigará a Equipe e os Recursos de
Emergência e, também, dará apoio aos funcionários (área de vivência, refeitório e
cozinha) foi iniciada e deverá ser finalizada no primeiro semestre de 2019. Por ora, o
apoio em casos de emergência ainda está sendo disponibilizado pelo CCBM que efetua
reparos ocasionais da usina.
As Obras do Entorno vistoriadas nessa missão de monitoramento apresentavam bons
níveis de conformidade. A Supervisão da NE ainda traz bastantes benefícios no
processo de gestão das empresas, ainda que exista a possibilidade de se melhorar a
forma de reporte e tratamento da massa de desvios.
Considerando o incêndio ocorrido no primeiro dia da missão de monitoramento, tornouse fundamental estender as inspeções em instalações adjacentes àquelas normalmente
acompanhadas, buscando evitar que algumas áreas sejam esquecidas ou relegadas.
Também se discutiu a necessidade de melhorar o fluxo de tramitação para uma demanda
operacional chegar à Engenharia da Norte Energia e ser avaliada quanto a necessidade
de alteração no projeto (exemplo: sistema de monitoramento remoto da caixa de
drenagem identificado na missão passada; e, extensão ligada à um disjuntor reserva de
um quadro elétrico de forma provisória para suplantar uma necessidade que perdurará
durante toda a vida da usina para ligar um equipamento de limpeza, justamente pelo
projeto não ter previsto uma tomada no local).
Considerando a existência de diversas frentes de trabalho na busca de solucionar
pendências e implantar melhorias, a NE deve estabelecer critérios de prioridades e,
acima de tudo, determinar conjuntos de ações (programas) para implantá-las. Como
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exemplo cita-se a adequação dos vasos de pressão à NR-13; adequação das instalações
aos requisitos de proteção contra incêndio; mobilização dos recursos restantes para a
plena gestão da proteção contra incêndio; implantação do Plano de Segurança de
Barragem; entre outros.
Em relação ao Plano de Ação da UHE Belo Monte, a análise apresentada nos Quadros
7.0.a a 7.0.d do Capítulo 7.0 reflete o atendimento das ações ainda em aberto no
período, com os respectivos prazos. O próximo entregável está programado para 6
meses antes do início da operação da última turbina (atendimento à Ação 10).
Em relação às ações em aberto, não houve avanço significativo na situação de
atendimento nesse período de monitoramento, ou seja, permanecem aquelas
relacionadas à elaboração e implementação de Sistema de Gestão para a fase de
operação (Ações 14 e 16) e aquela relacionada ao inventário das emissões para os
reservatórios (Ação 28).
Em relação à implantação do PBA, a análise dos programas, apresentada no Capítulo
9.0, é feita sobre uma amostra de Programas e Projetos. As informações sobre o
andamento dos mesmos são aquelas apresentadas no 24º RSAP, no 15º RC para o
IBAMA, naquelas coletadas nas reuniões (presenciais ou telefônicas) com as equipes da
NE e verificadas durante as inspeções de campo.
Com relação ao desenvolvimento dos Programas e Projetos do Meio Físico, merece ser
destacado que os novos equipamentos do Programa de Monitoramento Sismológico
foram instalados, já estão operando e fornecendo informações.
Os últimos resultados dos projetos relacionados à vegetação foram apresentados no 15º
Relatório Consolidado (janeiro de 2019). Não foi emitida pelo IBAMA a análise dos 13º
e 14º RC. O parecer dos 11° e 12° RC, ambos de 2017, foi emitido pelo IBAMA em
dezembro de 2017, no qual não consta a análise dos projetos relacionados à vegetação.
Nele, as condicionantes referentes à supressão e destinação da madeira foram
consideradas atendidas ou em atendimento, e a condicionante relacionada à reposição
florestal, parcialmente atendida.
De forma geral, os monitoramentos da vegetação seguem em conformidade com o PBA.
Ressalta-se que o monitoramento no Módulo 4 não foi executado em 2018, pois teve-se
conhecimento de que sua vegetação estava sendo desmatada e que a propriedade onde
está situada é objeto de reintegração de posse pelo Incra. Sua interrupção foi solicitada
ao IBAMA em agosto, porém ainda não havia resposta do órgão até a 24ª missão de
monitoramento. O último RC (15°) traz uma análise dos resultados referentes às quatro
campanhas realizadas e, de modo geral, foi detectado um aumento da taxa de
mortalidade no período pós-enchimento nos diferentes compartimentos, com exceção da
região à montante do Reservatório do Xingu. Esses resultados ainda não são
conclusivos.
Segue em andamento o projeto de destinação da madeira com as atividades das serrarias
do Travessão 27, que permanece com pouca demanda de madeira serrada. A destinação
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da fitomassa lenhosa (produção de cavaco) ainda não foi iniciada. Realizou-se um
estudo que indica que 72% do resíduo grosso não têm possibilidade de uso como
matéria-prima energética (carvão ou cavaco). Em função disso, a Norte Energia
informou que busca novas formas de aproveitamento do material. Foram construídos
nove fornos visando à produção de carvão a partir de resíduos das serrarias e aguarda-se
a emissão da sua licença de operação.
Após vistoria na UHE Belo Monte em agosto de 2018, o IBAMA considerou que houve
descumprimento da condicionante 2.1.k da LO, pois não foi providenciada licitação
para contratação da empresa executora do projeto de banco de germoplasma antes do
fim do contrato da empresa anterior, que venceu em outubro. O PBA previa seu término
em dezembro de 2018. Em seguida, a Norte Energia fez um aditivo no contrato com a
executora, porém, em outubro, o IBAMA emitiu ofício avaliando os resultados do
projeto e informou que não havia óbice para o seu encerramento e redirecionamento das
ações remanescentes para o programa de recomposição vegetal da APP dos
reservatórios.
Em novembro foi finalizada a 2ª avaliação dos plantios de enriquecimento realizados
em 147 ha de APP, que indicou uma taxa de mortalidade considerável. Houve poucos
avanços no planejamento das próximas atividades da recomposição vegetal da APP dos
reservatórios, que não preveem a realização de plantio no próximo ano agrícola, apenas
o monitoramento de áreas de pastagem para avaliar seu potencial de regeneração natural
para então definir os métodos de recomposição que serão adotados. O IBAMA
considerou que houve descumprimento da condicionante 2.1.n da LO devido à falta de
planejamento de execução de plantios no ano agrícola 2018/2019.
Até o quarto trimestre de 2018, 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.
O monitoramento segue as recomendações e acordos com IBAMA no que diz respeito
aos objetivos, metas e metodologia, para todos os programas da fauna terrestre, aquática
e semi-aquática. Todas as campanhas previstas até o momento foram realizadas, as
licenças sofreram algum atraso em sua renovação, que não deverá, no entanto, impactar
o cronograma.
O monitoramento das ilhas, dentro do programa de resgate de fauna, vem sendo
realizado com a periodicidade determinada pelo órgão licenciador. Foram detectadas
algumas modificações na situação da vegetação, e existem evidências de que os
primatas conseguem se deslocar entre as ilhas e a terra firme. Não há evidências de
mortalidade de animais nas áreas monitoradas.
Os dois projetos do Programa de Monitoramento de Quelônios estão sendo conduzidos
de acordo com os cronogramas.
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A discussão de possíveis impactos sobre a fauna terrestre decorrentes do assentamento
de ribeirinhos das APPs vem sendo feita por uma comissão definida especificamente
para tanto. Todos os itens referentes à fauna terrestre listados com condicionantes da LO
foram considerados por esta consultoria como estando atendidos ou em atendimento.
Em relação ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, durante
os monitoramentos trimestrais, mensais e diários realizados no último trimestre, de uma
forma geral, os pontos de coleta em toda a área de influência da UHE Belo Monte
apresentaram boa qualidade ambiental. No entanto, foram registradas não conformidade
para o parâmetro oxigênio dissolvido em alguns pontos de monitoramento no
Reservatório Intermediário (RI), no Reservatório do Xingu (RX) e nos igarapés
Altamira, Ambé e Panelas. As não conformidades registradas nesses igarapés são
resultantes do uso e ocupação das margens e da influência direta da área de suas bacias,
ou seja, dos impactos de origem antrópica ali existentes.
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas foram observadas no último
trimestre uma redução dos bancos de macrófitas no Reservatório do Xingu (RX) e
Reservatório Intermediário (RI). Foi observado também um aumento nas macrófitas no
igarapé Altamira, mas não houve atividade de remoção de macrófitas. Durante o
período (outubro a dezembro de 2018) não foi identificada situação crítica ou com risco
de deslocamento dos bancos de macrófitas no reservatório do Xingu.
No Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna foram resgatadas, no período de
dezembro/2017 a novembro/2018, 377 espécies de peixes, distribuídas em 12 ordens e
48 famílias. No reservatório do Xingu (RX) foram realizadas paradas programadas para
inspeção e manutenção das Unidades UG01-PIM, UG06-PIM, UG03-PIM e UG04PIM. No tubo de sucção e recinto entre os stop-logs de montante e ogiva de todas as
unidades foram resgatados 451 indivíduos, totalizando 486,06 kg de biomassa, os quais
foram soltos no rio Xingu em boas condições de sobrevivência. Foram recolhidos 21,68
kg de peixes perecidos.
No Reservatório Intermediário (RI) ocorreram o comissionamento e operação das
unidades geradoras UG08-BM, UG09-BM, UG10-BM, UG11-BM e UG12-BM, sendo
recolhido um total de 4.605,63 kg de peixes perecidos. Com relação aos dispositivos de
segurança para evitar mortandade dos peixes, a instalação e os testes de funcionamento
dos conjuntos de grades anticardume para 4 unidades geradoras (UG08, UG09, UG11 e
UG12) no sítio Belo Monte foram finalizados em dezembro de 2018. A NE informou
que a equipe de meio ambiente está em pleno contato com as equipes de engenharia,
operação e manutenção (O&M), unindo esforços por meio da avaliação de dados para
minimizar ao máximo as perdas dos peixes.
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a NE está realizando o
monitoramento participativo da pesca de subsistência na área entre Vila Nova,
localizada no TRV, e Boa Esperança, localizada a montante do Reservatório do Xingu.
Em relação ao atendimento da condicionante 2.24, a Norte Energia emitiu a CE
0930/2018-SSAI ao ICMBio respondendo o Ofício nº 205/2018-ICMBio, onde aponta
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que, antes de se posicionar sobre a proposta apresentada pelo ICMBio, eles aguardarão
o posicionamento do IBAMA acerca das manifestações já apresentadas ao órgão.
Quanto ao Meio Socioeconômico, segundo informações atualizadas pela equipe da
Norte Energia, as atividades continuam sendo implementadas, com destaque aos
seguintes pontos de avanços positivos na implementação dos compromissos do PBA e
das condicionantes da LO.
As obras civis de infraestrutura e casas no RUC Pedral finalizaram. Encontram-se em
execução as obras das sedes das associações dos índios citadinos por responsabilidade
de suas representações, e prossegue o diálogo de trabalho entre o GT Pedral e a Norte
Energia. Permanece ainda sem definição final a análise da reivindicação feita pelo GT
Pedral de uma compensação pelo atraso da obra, a ser destinada às famílias que
passaram pelo processo de relocação provisória nos outros RUCs, e que construíram
naquelas residências muros, varandas e portões. No momento, essa questão está sendo
analisada pelo setor jurídico da Norte Energia. Caso sua viabilidade seja confirmada,
obras equivalentes serão executadas, com previsão de entrega até junho de 2019.
Em relação à conclusão do projeto de drenagem e paisagismo executado na antiga área
ocupada pelo JD Independente II, devem ser ressaltados os ganhos significativos para a
população vizinha, pois com a recuperação da área e implantação do projeto de praça e
área de lazer, o local tornou-se seguro e muito utilizado pelos moradores locais.
Outro fato a ser mencionado é que, após entendimentos com a Prefeitura Municipal de
Altamira, a Norte Energia apoiou a relocação das famílias residentes em palafitas nas
áreas alagadas do Jardim Independente I. Mesmo com estudos conclusivos apontando
que o acumulo de água nesta área não tem qualquer relação de causalidade com o
reservatório de Belo Monte, descaracterizando a responsabilidade da Norte Energia na
relocação dessas famílias, o apoio propiciado pela NE é muito importante para essa
população que estava vivendo em área insalubre e está tendo uma oportunidade de
melhorar seu modo de vida, favorecendo, principalmente, as crianças. Cabem à
Prefeitura de Altamira, como parte do acordo celebrado, a demolição e a desinfecção
das áreas que vão sendo liberadas, permitindo a sua futura recuperação.
As obras já concluídas e que eram parte dos compromissos do PBA estão sendo
paulatinamente transferidas para gestão da Prefeitura de Altamira. Para evitar futuros
atrasos nessas transferências, o Termo de Compromisso firmado entre Norte Energia e
prefeitura estabelece um prazo que, caso seja excedido, transfere automaticamente o
ativo para o patrimônio da prefeitura. Nas reuniões com a equipe da Norte Energia
ocorridas durante essa missão de monitoramento, mencionaram-se, como datas
importantes neste processo de transferência, os dias 18 de fevereiro, quando ocorreria a
entrega do Sistema de Saneamento e ETE, e o final de março, com a entrega do Sistema
de Abastecimento de Água. Em ambos os casos, a Prefeitura assumirá a operação desses
serviços de utilidade pública. Da sua parte, a Norte Energia está realizando estas
transferências e entregas com todas as documentações técnicas que permitam a
continuidade de sua operação.
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Quanto aos ribeirinhos que foram incluídos no processo de entrega de pontos de apoio
nas ilhas e áreas remanescentes do reservatório do rio Xingu, os mesmos continuam
recebendo acompanhamento de ATES em interface com Reparação Rural. Nesta
missão, foi feita visita a uma escola localizada em um desses pontos de ocupação, onde
estavam presentes vários ribeirinhos, inclusive alguns que se identificaram como
pertencendo ao Conselho, e que conversaram sobre como estão os seus pontos de
ocupação e sobre a escola em que haviam construído uma fossa séptica biodigestora. Na
ocasião estavam construindo uma cerca em volta da fossa, para proteção das crianças e
da própria unidade. Eles comentaram que possuem uma grande expectativa e interesse
nas discussões em curso da proposta de um território ribeirinho.
Em relação ao posicionamento do IBAMA sobre a proposta da Norte Energia para
delimitação dos territórios ribeirinhos, foi informado que o projeto foi aprovado tanto
pelo Conselho Ribeirinho como pelo órgão ambiental. Segundo o Parecer Técnico nº
160/2018/COHID/CGTEF/DILIC, este considerou que, “ao longo deste processo de
construção da proposta, o reassentamento de famílias ribeirinhas tradicionais não pode
ser entendido como loteamento da APP para fins de reassentamento rural
convencional; que a APP, mesmo com reassentamento de ribeirinhos, deve ser
regenerada para conservar sua função ecológica e, que o reservatório pode causar
alterações ambientais que ainda não estão estabilizadas. O olhar da equipe técnica foi
compatibilizar as propostas de território apresentadas com as preocupações de
preservação das funções ecológicas e regeneração da APP. Deve ser lembrado que a
APP da UHE Belo Monte ... foi estabelecida no processo de licenciamento ambiental
não apenas como forma de cumprir a legislação ambiental, mas principalmente como
medida compensatória às autorizações de supressão de vegetação. “
Nesse sentido, como esta proposta ainda não foi totalmente concluída, espera-se que
essa nova ocupação, que implicaria na necessidade de aquisição de 4.500 hectares ao
longo da APP do reservatório, atenda à premissa assumida pelo IBAMA conforme
descrito acima. Será necessário um acompanhamento constante das formas de ocupação
desse novo grupo de pessoas, que totalizam 192 novos reassentamentos. A Norte
Energia, no relatório de andamento do atendimento às condicionantes, afirmou que
“com base no Parecer e nas orientações do Ofício nº 554/2018/
COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, deu início a processos de contratação para execução
das ações e aguarda manifestação do órgão estadual referente às intervenções na
APP”.
Os demais programas e projetos estão com andamento conforme planejado,
condicionados à dinâmica própria de desenvolvimento de suas atividades, sem qualquer
descontinuidade. Existe uma expectativa da equipe da Norte Energia de que o IBAMA
considere como atendidas várias condicionantes da Licença de Operação que, segundo a
empresa, já tiveram evidências de seu cumprimento apresentadas ao órgão.
Outros pontos que continuarão sendo acompanhados no próximo monitoramento são:
verificação do andamento das tratativas entre a Norte Energia e a Prefeitura Municipal
de Altamira na entrega e recebimento das obras e serviços já executados; finalização do
RUC Pedral e entrega de unidades residenciais às famílias, com consequente mudança
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para o local; tratativas sobre os territórios ribeirinhos e sua ocupação; monitoramentos
das condições de vida do segmentos em que o universo de reassentados foi dividido:
população ribeirinha, pescadores, moradores da Lagoa do Jardim Independente I, e
primeiros grupos de famílias reassentadas na área rural e urbana; andamento da proposta
de território ribeirinho; andamento das ações em ATES e Reparação Urbana e Rural;
acompanhamento das demandas da população em relação aos RUC; estratégias sobre as
relações institucionais da Norte Energia, principalmente em relação à imprensa e
movimentos sociais.
Na próxima missão terá continuidade o acompanhamento dos seguintes
programas/projetos: Projeto de Regularização Fundiária Rural (4.1.1) e Projeto de
Regularização Fundiária Urbana (4.4.1); Projeto de Reparação Rural e Urbano; Plano
de Requalificação Urbana; Projeto de Reassentamento Urbano (5.1.7); RUC Pedral;
Jd Independente I; Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8; Projeto de
Saneamento em Altamira (5.1.9); Programa de Interação Social e Comunicação (7.2);
Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu/ Programa de
Monitoramento das Condições de Navegabilidade e das Condições de Vida.
No que diz respeito ao Componente Indígena, a atuação articulada entre a Gerência de
Assuntos Indígenas (GAI) e a Superintendência Socioambiental e de Assuntos
Indígenas (SSAI), dialogando nas aldeias, nos escritórios e nas instituições, está
definindo o indigenismo corporativo da Norte Energia. Como analisado no relatório
anterior, após seis anos de trabalho ininterrupto, a Norte Energia desenvolveu um modo
de atuação indigenista baseada em três níveis claramente definidos. O primeiro nível
composto pelo conjunto de profissionais e gestores da GAI, que conduzem a discussão e
assumem a valorização do ponto de vista dos indígenas como eixo das decisões de
gestão e execução; o segundo é representado pela combinação da GAI e da SSAI na
incorporação da perspectiva dos indígenas no planejamento; e o terceiro nível está
consolidado no organograma da Norte Energia, no qual a Superintendência
Socioambiental e de Assuntos Indígenas, ocupando o mais alto nível de gestão, institui
o indigenismo corporativo como parte da identidade do empreendimento. A assinatura
dos Termos de Cooperação com a FUNAI e a SESAI para a execução de ações de longa
duração são expressões concretas desta identidade.
Os desafios para a consolidação do indigenismo corporativo são constantes.
Efetivamente, os programas e projetos, e as diferentes atuações da GAI e da SSAI,
incluem desde indígenas de recente contato até indígenas habituados à burocracia e
modos da sociedade moderna. É também desafiador o fato das ações da Norte Energia
abarcarem situações muito diferentes com relação aos impactos do empreendimento, ou
seja, há grupos que convivem diariamente com as transformações socioambientais da
região (é o caso dos grupos que residem na região da Volta Grande) e há grupos que
estão muito distantes do empreendimento e são afetados de forma bastante indireta.
Neste cenário complexo, as ações da Norte Energia estiveram, até o momento,
fundamentalmente baseadas na execução dos programas e projetos do PBA-CI e no
cumprimento dos compromissos assumidos ao longo do licenciamento.
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A partir de 2019, com a revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI, a
Norte Energia terá a oportunidade de consolidar o seu indigenismo corporativo,
discutindo suas responsabilidades e suas possibilidades junto aos indígenas e às
agências indigenistas. Deste modo, a identidade indigenista da Norte Energia poderá ser
construída com a legitimidade das aldeias e das instituições e, assim, definir
publicamente sua responsabilidade socioambiental e seus compromissos com a
valorização e proteção da diversidade cultural da região.
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar,
no Quadro do Capítulo 5.0 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
atendidas. Com a emissão dos últimos 3 Relatórios Consolidados (13º, 14º e 15º RC),
que complementaram 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
9.0, verifica-se que embora todas as condicionantes já tenham sido objeto de ação
específica por parte da Norte Energia, uma condicionante ainda não foi plenamente
atendida. Trata-se das condicionantes que exigem a Elaboração de programa de
documentação (condicionantes 12 da LP). O Programa de documentação ainda não teve
sua metodologia definida junto à FUNAI, mas o tema será tratado no âmbito do
processo de revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI, cujas diretrizes já
foram definidas junto ao órgão licenciador.
10.2
Recomendações
Esta Seção inclui recomendações pontuais e oportunidades de melhoria indicadas pelo
consultor socioambiental independente após realização da inspeção de campo e análise
de toda a documentação fornecida (24º RSAP, seus anexos, 15º RC para o IBAMA e
documentos adicionais solicitados após a vistoria de campo).
As recomendações apresentadas a seguir são divididas por tema avaliado, e foram
geradas a partir das lacunas identificadas na análise de conformidade do Capítulo 9.0 e
na avaliação do andamento dos Programas do PBA nos Capítulos 6.0 e 9.0 deste
Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente.
Para todas as recomendações foi estipulado um prazo para atendimento, sendo que a
avaliação do seu cumprimento será feita no âmbito dos Quadros 8.0.a (Anexo 14) e
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8.0.b (Anexo 15) no próximo Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente.
Obras – PCAI/PRAD
•

Norte Energia/CMBM: Em novembro/dezembro de 2018 foi iniciado o plantio de
mudas florestais do período de 2018/2019, sendo que o planejamento da construtora
prevê o plantio de 251 ha distribuídos nos Sítios Pimental, Canais e Belo Monte.
Apresentar no próximo RSAP o relatório final de atendimento do planejamento do
PRAD, considerando plantio e replantio de mudas florestais, semeadura e repasse de
semeadura, e aplicação de outras medidas não estruturais de correção ou prevenção
de erosão (dispositivos de drenagem, paliçadas, hidrossemeadura, cobertura com
biomanta, proteção emergencial com lona plástica e outros) e os resultados do
monitoramento, mesmo que parciais. Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Norte Energia/CCBM: Incluir no RSAP a situação dos estudos, projetos e obras
previstas ou realizadas para estabilização e drenagem do talude de corte entre os
Diques 6C e 6A/B e a complementação do PRAD na área de empréstimo AE-F1.
Prazo: evidências no 25º RSAP.

SST e Condições de Trabalho
•

•

•

•

•

Recomenda-se que a Norte Energia passe a realizar inspeções gerenciais nas
instalações em operação, ou seja, envolvendo níveis superiores da hierarquia de
cada empresa, não só de SST, mas também de Operação e Manutenção. Propõe-se
iniciar com periodicidade mensal, bem como contar com a participação da gerência
operacional do COMGEV e, eventualmente, do CCBM. Prazo: evidências no 25º
RSAP.
A primeira vistoria desses representantes de SST da NE e ELN, e seus convidados
(gerências e/ou coordenações de SST, de Operação, de Manutenção, do COMGEV,
CCBM e da ELM) deverá percorrer as galerias entregues para operação da UHE
Belo Monte. Um relatório deverá apresentar as situações antes e depois das
correções. Prazo: evidências no 25º RSAP.
Garantir a disponibilização de sanitários ou outra alternativa adequada para evitar
que funcionários usem locais inapropriados para eventuais necessidades. Prazo:
evidências no 25º RSAP.
Definir metodologia para garantir que a Eletronorte saiba que empresas prestadoras
de serviço nas instalações já entregues que, por solicitação da Norte Energia ou
empresas da Obra Principal, chegarão para iniciar suas atividades para, por
exemplo, permitir que a ELN planeje as atividades e emita a Ordem de Serviço
correspondente. Prazo: evidências no 25º RSAP.
Apresentar, por escrito (no próximo RSAP) ou por meio de instrução de
trabalho/procedimento, a metodologia para garantir que necessidades identificadas
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pela Operação e Manutenção das Usinas, tais como ligações e dispositivos
provisórios (contrários o que determina o projeto) sejam validadas pela Engenharia
da NE e/ou ELN. Essa estratégia tem como objetivo garantir que não existam
soluções individuais (ou de setores) que contrariem o projeto tal como foi
concebido. Prazo: evidências no 25º RSAP.
Sistema de Gestão Ambiental e Gestão da Operação
•

Concluir, aprovar e implementar o Sistema de Gestão Integrado para a fase de
operação. Realizar a primeira auditoria interna e a reunião de análise crítica visando
a auto avaliação do nível de aderência dos procedimentos pela NE. Prazo: março
de 2019 com apresentação de evidências no 25º RSAP.

•

Incluir na política socioambiental da NE, referências ao atendimento à demais
requisitos como atendimento a Princípios do Equador, Padrões de Desempenho do
IFC, Normas da OIT como a não aceitação de trabalho forçado, trabalho infantil,
discriminação, etc. Prazo: março de 2019 com apresentação de evidências no
25º RSAP.

•

No procedimento de Gerenciamento de Mudanças, detalhar quais são as partes que
devem ser consultadas, e quais são os inputs para a aprovação de mudanças. Prazo:
evidências no 25º RSAP.

•

No procedimento de Auditoria Interna, revisar a periodicidade da execução das
auditorias. Prazo: março de 2019 com apresentação de evidências no 25º RSAP.

•

Elaborar e Implementar o Procedimento de Supervisão de Meio Ambiente: Prazo:
março de 2019 com apresentação de evidências no 25º RSAP.

•

Na Subestação de Pimental, recomenda-se a realização de uma investigação nas
tubulações e nas demais estruturas do tanque de óleo do gerador de energia que
atende a SE. Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Para os parâmetros que estão excedendo o estabelecido no IFC, realizar
investigação e avaliação de eficiência, realizando os ajustes nos sistemas de
tratamento, a exemplo do que foi realizado em janeiro de 2019 para atender a
Resolução Conama 430/11. Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Realizar analise de aspectos e impactos / riscos e perigos, para a utilização das duas
novas carretas tanque (de óleo) que serão utilizadas nas manutenções da UHE Belo
Monte. Considerar que carretas armazenarão volumes significativos de óleo e
deverão circular em diferentes áreas da usina. Assim sendo, todos os locais de
trabalho em que esses veículos forem utilizados, deverão estar suprimidos de kits
de emergência ambiental, preferencialmente estacionadas sobre pisos impermeáveis
e ligados a caixas separadoras água-oleo (SAO). Ainda os locais deverão estar
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munidos de extintores de incêndio e outras medidas a serem avaliadas pela equipe
de SST da NE. Prazo: evidências no 25º RSAP.
•

Providenciar a desobstrução do sistema de drenagem pluvial do pátio externo da
UHE Belo Monte. Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Providenciar a limpeza da canaleta de contenção da baia de resíduos perigosos da
Central de Resíduos administrada pela GRI. Prazo: evidências no 25º RSAP.

Meio Físico
Não há.
Vegetação
•

Avaliar a inclusão de espécies de palmeiras na lista das espécies-alvo para
marcação de matrizes, tais como o inajá (Attalea maripa) e o tucumã (Astrocaryum
aculeatum), devido ao seu caráter pioneiro, à facilidade de coleta de suas sementes
e ao seu potencial para atração de fauna. Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

No planejamento das futuras atividades de recomposição vegetal da APP dos
reservatórios, avaliar o uso de chuva de sementes para o enriquecimento de áreas de
vegetação secundária, ao invés de enriquecimento por meio de plantio de mudas.
Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Prever a realização de análise de solo prévia à execução dos próximos plantios para
a recomposição da cobertura vegetal da APP dos reservatórios. Prazo: evidências
no 25º RSAP.

•

Realizar, conforme o cronograma previsto, as próximas avaliações e manutenções
dos plantios de enriquecimento realizados em 2018 na região do igarapé Di Maria.
Prazo: evidências no 25º RSAP.

•

Prever a realização de análise de solo e de replantio no planejamento das próximas
manutenções dos plantios de enriquecimento feitos em 2018 na região do igarapé
Di Maria, caso a taxa de mortalidade continue crescente e pronunciada. Prazo:
evidências no 25º RSAP.

Fauna Terrestre
Não há.
Ictiofauna
•

Recomenda-se que seja enviado no RSAP um resumo do andamento dos projetos
que compõe o Plano de Gestão de Recursos Hídricos (Programa de Monitoramento
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Limnológico e de Qualidade de Água e Projeto de Monitoramento e Controle de
Macrófitas) e o Programa de Conservação da Ictiofauna. Prazo: próximos RSAP.
Socioeconomia
Não há.
Componente Indígena
•

Consolidar metodologia para o registro da avaliação/opinião dos indígenas sobre os
temas tratados nos atendimentos via rádio (programas e projetos do PBA-CI, ações
indigenistas da Norte Energia e sobre o empreendimento em geral). Prazo:
evidências no 25º RSAP.

Contextualização: O Programa de Comunicação Indígena (PCI) com seus 70
equipamentos de rádio instalados aldeias, associações na cidade de Altamira e
comunidades ribeirinhas, acompanha diariamente as comunicações com os indígenas
encaminhando demandas e respostas a todas as instâncias relacionadas (Norte Energia,
GAI, FUNAI, DSEI, SEMEDs e outras). Apesar da eficiência dos registros e
encaminhamentos e apesar do sistema de rádio já ter sido apropriado pelos indígenas, o
PCI ainda não consolidou uma metodologia para o registro da avaliação que os
indígenas fazem sobre os temas tratados e sobre o empreendimento em geral. O registro
destas opiniões é fundamental para a análise qualitativa do relacionamento com a Norte
Energia e poderá contribuir de forma decisiva no processo de revisão da matriz de
impacto e reelaboração do PBA-CI.

11.0
Aspectos a serem verificados na Próxima Missão de Monitoramento
Obras
•
•

•
•

•
•

Manejo de não conformidades da Norte Energia para PCAI e PRAD.
Evolução das atividades de controle de poluição do CCBM, especialmente,
tratamento do material da dragagem da ensecadeira da casa de força principal,
saneamento, gerenciamento de resíduos e armazenamento de produtos químicos
e/ou perigosos.
Visita à SE Monlevade para verificação de melhorias realizadas pelo CCBM
visando a minimização da contaminação do solo e água superficial.
Evolução das atividades de controle de poluição da CONGEV, especialmente,
montagem dos equipamentos, saneamento, gerenciamento de resíduos e
armazenamento de produtos químicos e/ou perigosos. Visita às frentes de serviço na
casa de força principal, central de gerenciamento de resíduos, ETE, ETA e
ambulatório/armazenamento de resíduos de saúde.
Gerenciamento de áreas contaminadas e recuperação de passivos ambientais do
CCBM e CONGEV (se houver).
Atividades do PRAD previstas e em execução para 2018/2019.
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•

•

Situação das obras de infraestrutura na cidade de Altamira, com visita no RUC
Pedral, bota-fora do RUC Pedral, canal de descarga da Lagoa do Jardim
Independente II para o Rio Xingu e na cidade de Vitória do Xingu, com visita no
complexo de presídios.
Ações corretivas adotadas pela Votorantim para mitigação e recuperação do passivo
ambiental no aterro sanitário de Vitória do Xingu.

Meio Físico
•

Evolução das atividades vinculadas aos programas/projetos do meio físico.

Vegetação
•
•

Andamento da destinação do material lenhoso gerado, principalmente do resíduo
grosso (produção de cavaco e de carvão).
Definições das atividades da recomposição vegetal das APP dos reservatórios para
os próximos anos agrícolas, incluindo a continuação do monitoramento dos plantios
realizados em 2018.

Fauna Terrestre, Aquática e Semiaquática
•

•

•

Monitorar semanalmente o enrocamento da Barragem Pimental, muito embora a
mortalidade de animais esteja possivelmente relacionada à reprodução. Buscar
assegurar-se das possíveis causas deste impacto não previsto e formas de mitigá-lo.
Dar continuidade à participação da equipe do meio biótico da NE e subcontratadas
nas discussões sobre o assentamento dos ribeirinhos nas ilhas e APPs, de forma a
possibilitar que as questões relativas à fauna sejam contempladas quando da
determinação de regras para o uso destas áreas.
Acompanhar as análises comparativas entre as fases pré e pós-enchimento, para os
grupos monitorados nos módulos RAPELD e nos compartimentos, de forma a
detectar caso ocorram impactos decorrentes do empreendimento.

Ictiofauna e Qualidade da Água
•

Verificar o andamento dos projetos do Plano de Gestão de Recursos Hídricos
(Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água e Projeto de
Monitoramento e Controle de Macrófitas):

Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna
•

Verificar as ações de resgate realizadas durante o comissionamento das máquinas e
paradas nas Unidades Geradoras.

Projeto de Monitoramento da Ictiofauna
•

Verificar o status de andamento do projeto.
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Projeto de Monitoramento da Ictiofauna Incentivo à Pesca Sustentável
•

Verificar o status de andamento do projeto e o cumprimento da condicionante 2.24
da LO.

Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes
•

Verificar o status de andamento do projeto.

Socioeconomia
•

•
•
•
•

Em relação à população ribeirinha, verificar as tratativas ainda em andamento com o
Conselho Ribeirinho e demais instituições municipais, estaduais e federais sobre o
reassentamento nas áreas de APP do reservatório do Xingu e a proposta de ocupação
em um “território ribeirinho”. Verificar o andamento da contraproposta que está em
análise, mas que foi bem recebida em reunião ocorrida no dia 05/11 em Brasília.
Verificar as tratativas entre Norte Energia e Prefeitura Municipal de Altamira na
entrega e recebimento das obras e serviços já executados.
Acompanhar o funcionamento da sala de situação para entrega das obras, cuja meta
é concretizar tudo até março de 2019.
Verificar a negociação sobre o reassentamento dos moradores do Jardim
Independente I.
Verificar sobre o andamento das obras para conclusão do RUC Pedral, para então ter
início a mudança das famílias optantes por essa localidade.

Gestão de SST
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

NE: Atualização sobre as informações de implantação do PAE, prédio de apoio e
contratação/mobilização da empresa responsável.
NE: Verificar a finalização do sistema de proteção por gases, vistoria do bombeiro e
emissão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
NE: Atualizar a situação dos processos (levantamento de perigos e avaliação de
riscos; requisitos legais; gestão de documentos e registros; procedimentos emitidos;
etc.).
NE: avaliar o resultado da supervisão sobre as empresas.
NE: avaliar o resulta da organização da Galeria Superior Mecânica.
ELN: Avaliar o Manual de SST, bem como evidências e efetividade de sua
implantação.
ELN: Avaliar o levantamento de perigos/riscos e a implantação de controles em
campo;
ELN: Avaliar o PPRA, PCMSO; PPR; PCA; LTCAT.
ELN: Avaliação do nível de atendimento da NR-13.
ELN: avaliar metodologia de bloqueio e isolamento de energias perigosas.
COMGEV: Avaliar sistema de gestão, em especial o alinhamento entre as diversas
ferramentas de gestão de risco.
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•
•

COMGEV: Avaliar o PCMAT;
COMGEV: Avaliar a metodologia e o efetivo acompanhamento de requisitos legais.

Sistema de Gestão
•
•
•
•
•
•

Acompanhar a conclusão da estruturação dos documentos e a implantação do SGI.
Reuniões do Grupo Técnico.
Avaliar os resultados da primeira auditoria interna.
Avaliar os resultados da primeira reunião de análise crítica.
Analisar os relatórios e as informações sobre as atividades de gestão e
monitoramento da Eletronorte.
Analisar os relatórios de diagnóstico e ações corretivas pertinentes aos sistemas de
tratamento de efluentes.
Avaliar os resultados de monitoramentos executados pela Eletronorte, assim como
as cópias físicas ou eletrônicas disponíveis durante a próxima missão.

Assuntos Indígenas
•
•

•
•
•
•

Definição das executoras para desenvolver as ações no período dos próximos dois
anos.
Início das atividades da empresa contratada para a realização da análise de
efetividade dos programas e projetos do PBA-CI, revisão da Matriz de Impacto e
reelaboração do PBA-CI.
Andamento das construções e entregas das obras institucionais (UBS, sistema de
água, Escolas, Sede da FUNAI).
Ocupação efetiva do RUC Pedral e avaliação dos indígenas citadinos;
Atendimento às famílias indígenas ribeirinhas.
Assinatura do Termo de Cooperação com a SESAI.

12.0
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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