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RESUMO EXECUTIVO
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de julho a setembro
de 2019 (documental), com missão de campo realizada entre os dias 11 e 14 de
novembro, registrou as seguintes constatações:
Foi dada a partida na última unidade geradora da UHE Belo Monte (18ª UG). Na
ocasião da 27ª Missão de Monitoramento esta unidade encontrava-se em operação
assistida e entrará em operação comercial após esse período. As 6 unidades geradoras da
UHE Pimental seguem gerando normalmente.
O Consórcio Construtor (CCBM), em continuidade ao encerramento da dragagem da
parte submersa da ensecadeira de 3º fase no canal de restituição da casa de força
principal (UHE Belo Monte), deu início nesse período à recuperação ambiental do bota
fora 5A e das células 1 e 2 utilizadas para o tratamento da mistura de água e sedimentos.
A recuperação da área está em andamento e compreende a drenagem da água excedente,
preenchimento das células com solo, abatimento e revestimento das saias de aterro com
blocos de rocha ou solo e implantação do sistema de drenagem superficial (valetas
revestidas com rocha nas bermas e topo do bota-fora, e descidas d’água enrocadas). O
dique drenante da célula 2 foi rebaixado para agilizar a drenagem da água excedente.
Apesar disto, o terreno ainda está muito encharcado e recoberto por uma camada
aparentemente espessa de lama.
A implantação do PRAD para o período de plantio de 2018/2019, conforme informado
pelo CCBM, contemplou 251ha de plantio de mudas florestais. Na missão de
monitoramento anterior já foi possível observar no campo que o CCBM atendeu esta
meta de maneira muito eficiente. Os plantios recentes observados no campo,
especialmente nos antigos alojamentos, refeitórios e escritórios dos Sítios Pimental e
Canais, apresentam boa proteção do solo com gramíneas e leguminosas, e as mudas
florestais apresentam bom aspecto de desenvolvimento. Não foram encontradas feições
de erosão ou evidências de ataque de formigas, invasão por gado ou capivaras. Para o
período de plantio de 2019/2020 o CCBM apresentou, na presente missão de
monitoramento, a programação de realizar a recuperação de 188,29ha, os quais estarão
concentrados no Sítio Belo Monte. Na visita de campo foi possível verificar que o
CCBM está, a exemplo do realizado no ano anterior, preparando amplas áreas para
receber o plantio de mudas e, segundo informações do executor, as atividades no viveiro
estão avançadas e as mudas apresentam condições ainda melhores que as produzidas
anteriormente.
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,
incluindo o tratamento de efluentes sanitários, o recolhimento e a segregação de
resíduos na sua central de gerenciamento de resíduos. Destaca-se que o gerenciamento
de resíduos comum, recicláveis e perigosos, bem como a operação do aterro sanitário do
Sítio Belo Monte, foi assumida desde o início do ano pela NE, por meio da empresa
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GRI. Essa subcontratada é responsável pelo gerenciamento dos resíduos produzidos
pela NE, construtora (CCBM), montadora (COMGEV) e operadora (Eletronorte) em
todos os sítios, pela vila residencial e Belo Monte do Pontal. A maior agilidade da
empresa GRI na destinação dos resíduos tem propiciado boas condições de
funcionamento no aterro sanitário e na central de resíduos do Sítio Belo Monte, e na
melhora significativa nas atividades na central de resíduos do COMGEV.
O COMGEV realiza a desmontagem das instalações do canteiro de obras, incluindo as
áreas classificadas como críticas para o gerenciamento de passivos ambientais. Apesar
disto, não estão sendo adotados os procedimentos de gerenciamento de áreas
contaminadas, de desmobilização do canteiro e de desmobilização de estruturas
ambientalmente críticas apresentados na missão de monitoramento anterior e incluídos
como anexos no 27º RSAP.
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em novembro de
2019, foram apresentados os avanços nas questões do SGI, de modo a evidenciar o
andamento dos procedimentos de gestão voltados para as questões ambientais.
O processo de implantação do SGI foi dividido em duas etapas, a primeira etapa incluiu
2 Superintendências, a Socioambiental e de Assuntos Indígenas e a de Gente e Gestão.
Esta primeira etapa foi considerada um projeto “piloto” de implantação do sistema, a
qual havia sido considerada concluída no período anterior. No entanto, as ações
posteriores previstas não foram integralmente realizadas, dentre estas ações o
levantamento de aspectos e impactos e perigos e riscos. Observou-se que o foco no
período se deu em atividades para expansão do SGI para as demais superintendências.
A segunda etapa inclui a ampliação outras 29 áreas e encontra-se em curso. Inicialmente
está etapa seria concluída ao final de 2019, porém um novo cronograma está sendo
proposto, e as atividades para a conclusão do SGI nestas áreas deverá ocorrer ao longo
do primeiro semestre de 2020. Espera-se para o próximo período, a apresentação de um
cronograma definitivo de ações para a conclusão do SGI em todas as áreas da NE.
Atualmente faz parte do SGI 351 documentos, dentre estes: 8 Políticas; 2 Manuais; 40
Instruções Normativas; 136 Instruções de Processo e 165 Instruções de Trabalho
Em relação à gestão das atividades operacionais, a Eletronorte tem mantido sua rotina
de monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto, buscando sua
conformidade com a legislação ambiental nacional. Destaca-se que no período todos os
resultados obtidos nos monitoramentos estavam conformes com a Resolução Conama
430/11. Outras demandas de melhorias foram observadas na missão de monitoramento,
e estão relacionadas principalmente a questões de organização e limpeza, observadas
nas duas unidades Pimental e Belo Monte.
No que diz respeito à implantação das obras, ainda em andamento, a correta adoção das
medidas do PCAI e do PRAD é verificada pela BIOCEV por meio das suas atividades
de supervisão ambiental nas OPs. Os resultados são registrados por meio do SIG-BIO,
desenvolvido pela BIOCEV para controlar os registros de desvios (RDs) identificados
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nas vistorias. São geradas planilhas de controle de geoprocessamento e mapas referentes
aos locais onde foram identificados os RDs. Os resultados desta supervisão são
apresentados na Seção 6.2.1.2 e no Capítulo 7.0 deste Relatório.
As obras no complexo prisional de Vitória do Xingu permanecem em andamento, mas
neste último período foram entregues para o Governo do Pará as unidades de regime
confinado masculino e feminino. Desta forma, resta apenas a unidade do regime semiaberto e a recuperação ambiental do canteiro de obras e das demais áreas de intervenção
para serem concluídas. Segundo informações da NE, as pendências nas instalações de
saneamento básico foram sanadas, incluindo a complementação da instalação dos poços
tubulares profundos e da estação de tratamento de esgotos sanitários (ETE) e, também,
de um sistema de reuso do efluente sanitário tratado para irrigação de uma área
reflorestada com mudas de açaí. O prazo contratual da construtora para entrega da obra
é dezembro de 2019.
Os detalhes da situação da obra vistoriada em Vitória do Xingu constam nas Seções
6.2.1 e 6.2.2 deste relatório.
Em relação à SST, a Norte Energia segue as mesmas rotinas de gestão sem apresentar
avanços significativos no desenvolvimento de seu Sistema de Gestão, que carece de
efetiva implantação em todos os setores, e envolvimento de todas as partes interessadas,
em especial a Alta Direção. Certamente é notório o esforço em relação ao atendimento
do processo de licenciamento, porém a última unidade geradora começou a operar,
marcando o início da fase de operação plena e, com isso, novos desafios.
Independentemente do nível de implantação do Sistema de Gestão contemplando as
questões de SST, a Equipe de SST 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. Os
riscos têm sido minimizados com o bom nível da supervisão demonstrada pela Equipe
de SST da Norte Energia, que evidencia registros de pendências coerentes e pertinentes,
os quais são acompanhados até seu encerramento. Muito se discute sobre a
determinação de metodologia e indicadores de monitoramento capazes de proporcionar
uma avaliação efetiva o suficiente para que a equipe consiga, por meio de avaliação
crítica, estabelecer ações corretivas e, principalmente, preventivas para evitar desvios no
desempenho.
No caso dos consórcios da Obra Principal, estes sempre apresentaram uma capacidade
de resposta mais imediata frente às demandas de SST. Quanto ao COMGEV, a
desmobilização antecipada de profissionais, sem que a Norte Energia pudesse impedir,
proporcionou a identificação de situações de risco antes não constatadas. A preocupação
recai sobre a forma como o CCBM conduzirá o processo de redução de sua Equipe de
SST, fato que deverá ser acompanhado pela Equipe de SST da NE.
A Eletronorte, por outro lado, tarda em estruturar sua metodologia de gestão para tornar
efetivos todos os controles necessários para a operação e manutenção das usinas. Nas
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reuniões técnicas conduzidas observa-se que todos os atores estão convencidos sobre a
necessidade de melhoria, porém as ferramentas de gestão (RDs, RNCs, CIs e CEs) não
surtem mais efeito. Nesse contexto, é necessário que a NE envolva níveis superiores da
estrutura organizacional da empresa para destravar a resolução de importantes
pendências já conhecidas pelas gerências e amplamente discutidas nos relatórios
anteriores.
Certamente a expectativa de melhor desempenho, do que aquele alcançado até o
momento, recai na implantação plena do Sistema de Gestão Integrado com a
abrangência de toda a empresa, porém os resultados esperados não serão alcançados
num curto ou médio prazo sem o profundo envolvimento da Alta Direção.
Em relação à implantação do PBA, a análise dos programas apresentada no Capítulo
7.0, é feita sobre uma amostra de Programas e Projetos. As informações sobre o
andamento dos mesmos são aquelas apresentadas no 27º RSAP, 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
destaque os novos equipamentos do Programa de Monitoramento Sismológico,
instalados em fevereiro de 2019, que permanecem operando e fornecendo informações
sem maiores problemas. Os demais programas foram continuados com a realização de
atividades e campanhas com a periodicidade previamente definida, uma vez que o
IBAMA se manifestou contrário ao encerramento dos programas sob o argumento que
seria necessário mais tempo para a validação das vazões ecológicas a serem mantidas no
trecho de vazão reduzida.
A síntese dos aspectos considerados mais relevantes em relação aos Programas do Meio
Físico é apresenta no Capítulo 7.0, incluindo uma análise do atendimento das
exigências apresentadas pelo IBAMA nos Pareceres Técnicos:
•
•
•
•
•

34/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
38/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
54/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
109/2019-COHID/CGTEF/DILIC; e
111/2019- COHID/CGTEF/DILIC.

No âmbito dos monitoramentos da vegetação, foi informado que as campanhas de
fenologia e fitossociologia previstas para o terceiro trimestre foram realizadas pela nova
empresa executora nos prazos previstos. Foi finalizada a implantação das parcelas do
monitoramento das formações do TVR de iniciativa da Norte Energia, cuja 1ª coleta de
dados fitossociológicos já foi finalizada e as campanhas fenológicas mensais seguem
em andamento desde agosto deste ano.
Em relação ao programa de recomposição vegetal da APP dos reservatórios, informouse que foram realizadas as atividades previstas para o período, como a avaliação da
regeneração das áreas de 255 ha que serão objeto de recomposição nos anos agrícolas de
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2019-2020 e 2020-2021, a 3ª campanha de monitoramento do plantio de 147 ha (ano
agrícola de 2017-2018), a marcação de matrizes, a coleta de sementes e a produção de
mudas. Para o próximo período, as principais atividades planejadas são o preparo do
solo para o plantio de 2019-2020, o replantio total nos 147 ha, a finalização do novo
viveiro na margem direita do Rio Xingu e o cercamento das próximas áreas. O IBAMA
ainda não emitiu parecer de avaliação da Nota Técnica N° 173/2019-PR-SSAI, de junho
de 2019, que apresentou uma atualização da metodologia do programa.
Quanto ao projeto de destinação da madeira, informou-se que foi finalizada a produção
dos kits ribeirinhos a partir de madeira protegida e que se estima que foi utilizada toda a
madeira de castanheira economicamente viável. Isso poderá ser confirmado com a
contração de empresa para realizar um levantamento das toras que restam nos pátios,
prevista para o início de 2020, o que permitirá o planejamento do futuro deste projeto.
No final de setembro, entrou em operação a carvoaria da Bellmonte Residues, que
inicialmente produzirá carvão a partir de resíduos da serraria Ipê do Travessão 27.
Os principais pontos a serem observados na próxima missão referem-se ao andamento
da recomposição vegetal da APP dos reservatórios e a contratação de empresa para a
avaliação das toras restantes nos pátios da Norte Energia.
Até o terceiro trimestre de 2019, 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) resultaram no
registro de novas espécies para a área de estudo. 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.
Foram apresentados resultados do monitoramento das ilhas, dentro do programa de
resgate de fauna, e estes indicam que em um dos setores a vegetação vem perecendo.
Neste, o monitoramento vem sendo realizado por terra para verificar a necessidade de
resgates de fauna.
As recomendações do Órgão Licenciador referentes ao Programa de Monitoramento de
Quelônios vêm sendo atendidas, com os dois programas conduzidos de acordo com os
cronogramas.
Foram registrados tracajás presos no enrocamento do Sitio Pimental, e o monitoramento
da área voltou a ser diário a partir de maio. Parte dos animais registrados desde então já
havia sido resgatado no mesmo local. O monitoramento terá continuidade até o final da
estação reprodutiva e dos registros de animais na área. Foram também registrados
ninhos.
A discussão de possíveis impactos sobre a fauna terrestre decorrentes do assentamento
de ribeirinhos das APPs vem sendo realizada dentro de um grupo de trabalho contratado
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para definir as diretrizes da ocupação, sem maiores avanços no que diz respeito ao
IBAMA.
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 do monitoramento limnológico em toda a área de
influência da UHE Belo Monte apresentaram boa qualidade ambiental. Algumas não
conformidades foram observadas principalmente para o parâmetro oxigênio dissolvido e
Escherichia coli no Reservatório do Xingu. No Reservatório Intermediário foram
registrados em alguns pontos de monitoramento déficit de oxigênio dissolvido nas
camadas mais profundas das massas de água (15 e 30 metros).
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas o monitoramento das atividades
segue na rotina. Em julho foi realizada a 34º campanha de monitoramento, onde foram
visitados 84 pontos, dos quais 80 apresentaram ocorrência de macrófitas aquáticas e 4
pontos apresentaram ausência.
No último trimestre (julho a outubro de 2019) não foram realizadas remoção de
macrófitas aquáticas nos igarapés localizados na cidade de Altamira (igarapé Altamira,
Panelas e Ambé, no reservatório do Xingu (RX) e no reservatório Intermediário (RI)).
No Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna em julho de 2019, após as paradas
programadas das UG´s 07 e 14, foi realizada a drenagem da caixa espiral e ações de
resgate da ictiofauna. Nos procedimentos realizados na UG14 não foram registrados
peixes vivos ou perecidos. Foram resgatados 62 peixes vivos, totalizando um peso de
15,54 kg, na sucção da UG09 do sítio Belo Monte. Os indivíduos foram soltos no rio em
boas condições de sobrevivência.
No TVR, em agosto, foram monitorados 18 pontos de qualidade de água, sendo
resgatados e soltos no rio Xingu 2.456 peixes, pertencentes a 53 espécies, totalizando
um peso de 7,19 kg. Em setembro, durante o monitoramento do TVR, foram resgatados
e soltos no rio Xingu 2.244 peixes, pertencentes a 53 espécies, totalizando um peso de
13,87 kg.
Em outubro foi realizado resgate de peixes no trecho a montante do Sistema de
Transposição de Peixes (STP) e acompanhamento ambiental diário da qualidade da
água. Nesse período foram resgatados 3,8 kg de peixes.
Com relação à instalação dos dispositivos de segurança para evitar mortandade dos
peixes, todos os gradeamentos estão disponíveis para a operação.
Para o Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes, considerando os resultados obtidos no início do projeto até outubro de 2019
foram realizadas 25 campanhas de amostragem dentro do STP, 20 campanhas de
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amostragem a jusante do barramento principal, 13 medições da vazão do STP, 2
medições da velocidade da água no STP e 2.799 horas analisadas do SVI.
No Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável durante o último trimestre foi dado a
continuidade do monitoramento da atividade pesqueira por meio dos desembarques
pesqueiros (de consumo e ornamental), com cadastro de novos pescadores e de novas
embarcações de pesca, com o objetivo de quantificar o universo destas unidades e dos
seus trabalhadores associados na região, nas nove localidades de abrangência do projeto
e complementação dos registros de pescadores participantes que não comparecem aos
portos de desembarque. Em relação ao monitoramento participativo da pesca de
subsistência, foram realizadas incursões à campo para o recolhimento dos formulários, e
a realização de novos cadastros voluntários para o Monitoramento Participativo da
Pesca de Subsistência. Os resultados consolidados serão apresentados no 17º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes para o IBAMA.
Em relação ao atendimento da condicionante 2.24, item c, a NE recebeu no dia
24/07/2019, o ofício do IBAMA nº 547/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 5450624),
onde o órgão informa o posicionamento contrário à solicitação da Norte Energia e
recomenda a continuidade nas tratativas de negociação com o ICMBio, quanto à
proposta de assistência técnica aos moradores das Reservas Extrativistas da região da
Terra do Meio. No último trimestre a NE informou o ICMBIO por meio de CE e Nota
Técnica que a análise do banco de dados do Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável
(PBA 13.3.5) não apresentou indícios de alterações importante na pesca na região do
Iriri. Desde a Licença de Operação a NE contesta o atendimento a condicionante 2.24
(item c) diante das informações constantes no processo do licenciamento ambiental.
Quanto ao Meio Socioeconômico, foram atualizados junto à equipe da Norte Energia
durante a Missão os programas do PBA em processo de finalização de execução, uma
vez que a entrada em operação da ultima turbina da UHE Belo Monte deveria acontecer
ainda no mês de outubro de 2019, assinalando oficialmente a entrada em plena operação
da hidrelétrica.
Em termos de execução das obras previstas no PBA em vários programas, como é
descrito e ilustrado no Capítulo 7.0, praticamente todas foram concluídas e entregues ao
poder publico.
As pendências ainda existentes se referem mais a essa nova situação de ocupação e de
reassentamento da população ribeirinha, e da ocupação do RUC Tvaquara, em processo
de reoferta junto ao publico-alvo original.
As obras do Projeto Parques e Reurbanização da Orla foram concluídas e repassadas à
Prefeitura de Altamira, como os atracadouros, as praias, pontes e passarelas. As
edificações com destinação de uso foram também concluídas, sendo que a Casa da
Memória está em fase de repasse para a UFPA; o CIPAR em processo de repasse à
ACEPOAT e COOPEBAX; o Centro Náutico repassado à ASCANAX e o Centro de
Informações Turísticas repassado à Prefeitura de Altamira.
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As obras de Saneamento Básico foram concluídas, mas o Ibama solicitou nova
avaliação dos imóveis que, durante a execução das ligações domiciliares, não
apresentaram condições de ligação, que totalizaram 3.301 unidades. A Norte Energia
apresentará laudo individual desses domicílios, para demonstrar a inviabilidade. A
empresa pretende entregar o diagnóstico e solicitar nova baixa das condicionantes 2.11
e 2.12.
Quanto ao sistema de esgotamento, ele foi entregue à prefeitura, mas esta não assumiu
concretamente. A Norte Energia está minutando uma PPP – Parceria Público Privado e
pretendem realizar consulta pública para apresentação da operacionalização do sistema.
Como novas iniciativas a ser destacadas no período, menciona-se a implementação do
Plano de Fortalecimento Comunitário – PFC, em que a partir de oficinas participativas
coordenadas em um grupo que reúne tanto agentes do Poder Público como da Norte
Energia, ações junto às comunidades da Volta Grande do Xingu estarão sendo
efetivadas.
Da mesma maneira, a iniciativa de desenvolver projeto piloto de projetos de
responsabilidade social junto às comunidades dos RUCs em Altamira merece ser
mencionada uma vez que inicia uma reflexão sobre o futuro modelo de gestão das ações
de responsabilidade social da Norte Energia nesta nova etapa de plena operação.
No que diz respeito ao Componente Indígena, a reestruturação da Norte Energia está
fortalecendo a GAI e a Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas
(SSAI). Com a atuação organizada por rotas o indigenismo corporativo da Norte
Energia está se tornando mais familiar aos indígenas. Por um lado, as decisões são
tomadas em relação às terras indígenas, por outro, as rotas são desde muito tempo
utilizadas pelo indigenismo institucional. Cabe reiterar a análise do relatório anterior e
reafirmar que após sete anos de trabalho ininterrupto, a Norte Energia está alcançando
um modo de atuação indigenista focado nos compromissos socioambientais e na
interculturalidade.
Os desafios para a consolidação do indigenismo corporativo são constantes. Além da
diversidade cultural e social dos grupos indígenas envolvidos, alguns de recente contato
outros já muito habituados à sociedade contemporânea, o indigenismo da Norte Energia
atua junto a grupos que residem na vizinhança e grupos que vivem em regiões muito
distantes do empreendimento. Somam-se às obrigações para com os povos indígenas, as
dificuldades no relacionamento com as instituições. Efetivamente, as pendências com as
instituições fazem com que resultados importantes sejam minimizados ou mesmo não
considerados, como nos casos das Unidades de Proteção Territorial, ainda não recebidos
pela FUNAI, e dos acordos de cooperação ainda não assinados com a SESAI. Neste
sentido, a atuação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU tem se mostrado um
importante instrumento de mediação, capaz de evitar certas distorções na matriz de
responsabilidades e no dimensionamento dos compromissos a serem assumidos.
As dificuldades inerentes aos primeiros anos de instalação do empreendimento fizeram
com que as ações da Norte Energia estivessem, até o momento, voltadas para a
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execução dos programas e projetos do PBA-CI e no cumprimento dos compromissos
assumidos ao longo do licenciamento. A partir de 2019, este cenário tem se
transformado. Com a revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI, a Norte
Energia tem a possibilidade de discutir suas responsabilidades institucionais e planejar
novas formas de contribuir com projetos e planos de vida dos próprios indígenas. Para
tanto, é indispensável seguir com o fortalecimento do indigenismo corporativo, que,
baseado nos princípios da responsabilidade socioambiental e da interculturalidade,
poderá contribuir significativamente para valorizar e proteger a diversidade cultural no
presente e futuro da região.
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar,
no Quadro do Capítulo 3.0 deste Relatório, que não houve alteração expressiva na
situação de atendimento nesse período de monitoramento. Conforme já informado, as
34 condicionantes específicas já tiveram seu atendimento iniciado, prosseguindo com
status de “em andamento”. Duas condicionantes já foram consideradas atendidas, a 2.19
e a 2.21. Diversas alíneas de outras condicionantes já constam como atendidas,
principalmente aquelas que possuíam curto prazo (geralmente de 45 a 90 dias) para
atendimento.
Vale lembrar que as condicionantes 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 (alíneas a e c) e 2.20 (alínea b)
foram consideradas atendidas pela NE, porém o IBAMA, por meio do Parecer nº
140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, ainda não considerou tais exigências plenamente
atendidas. Com a emissão dos últimos Relatórios Consolidados (13º, 14º, 15º e 16º RC),
que complementaram as informações solicitadas, aguarda-se novamente a manifestação
do órgão formalizando o atendimento dessas condicionantes.
Destaca-se ainda, a emissão da primeira retificação da LO, que incluiu duas
condicionantes na licença, conforme informado no Quadro 3.0.a.
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada no Capítulo
7.0, 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 da condicionante que exige a Elaboração de um 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 impactos e de reelaboração do PBA-CI.
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1.0
Introdução
Este documento consiste no 26º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a responsabilidade da Norte
Energia S.A. (NE), referente ao período de julho a setembro de 2019.
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI),
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos
trabalhos realizados e na informação recebida da NE, que foi objeto de verificação
seletiva durante inspeções de campo e reuniões. A JGP não se responsabiliza pela
validade ou precisão das informações recebidas e utilizadas no desenvolvimento deste
Relatório. A JGP poderá revisar este informe, incluindo as suas conclusões e
recomendações, se informação adicional for disponibilizada. Ressalte-se também que o
presente Relatório se destina aos Agentes Repassadores e tem função específica, não
sendo necessariamente adequado para utilização por outros públicos ou para outras
finalidades. Todas as interpretações e conclusões sobre o marco legal e/ou contratual
não devem ser consideradas como uma opinião jurídica.
2.0
Descrição das Atividades Realizadas na Vistoria e dos Documentos Analisados
A informação de base para a elaboração do relatório é formada pelo 27° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelos dados obtidos durante as inspeções de campo e
reuniões realizadas no período de 11 a 14 de novembro de 2019.
Os principais documentos verificados 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, as entrevistas realizadas, e
os locais inspecionados na missão de campo.
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3.0
Conformidade Legal
Neste período, o acompanhamento do cumprimento das 36 condicionantes da LO nº
1317/2015, emitida em 24/11/2015 e retificada em 18/06/2019, foi feito com base no
Quadro disponibilizado no Anexo 21 (formato editável) do 27º RSAP, atualizado em
16/10/2019. Destaca-se, no entanto, que não foi informada a situação de atendimento a
condicionante 2.35, inserida na retificação da licença.
O Quadro 3.0.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 7.0. Em relação a estas
últimas, a atualização é feita também com base nas informações coletadas em campo.
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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Observações

1. Condicionantes Gerais
1.1 Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme o
disposto no § 1º, do art. 10, da Lei nº 6.938/1981 e na Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº
006/1986, sendo que as cópias das publicações deverão ser
encaminhadas ao IBAMA.
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) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais;
b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que
subsidiaram a
expedição da licença;
c) Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.
1.3 A presente licença ambiental não dispensa tampouco substitui
aprovações, autorizações ou licenças exigidas por outros órgãos
reguladores.

Excluída na
retificação da LO

Essa alínea foi excluída na primeira retificação da Licença, emitida em
18/06/2019, e será retirada desse quadro no próximo relatório de
monitoramento.

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

Informativa

A numeração dessa alínea foi alterada na primeira retificação da Licença,
emitida em 18/06/2019, passando de 1.4 para 1.3.

1.4 A renovação desta licença deverá ser requerida dentro do prazo
mínimo de 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua
validade.
1.5 O empreendedor é responsável, perante o IBAMA, pelo
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,

Publicações feitas em novembro e dezembro de 2015. Evidências
encaminhadas ao IBAMA por meio da CE 0445/2015-DS.
Atendida
Os itens dessa alínea foram alterados na retificação da Licença, emitida em
18/06/2019.
Informativa

Informativa

A numeração dessa alínea foi alterada na primeira retificação da Licença,
emitida em 18/06/2019, passando de 1.7 para 1.4.

Informativa

O texto dessa alínea foi alterado na retificação da Licença, emitida em
18/06/2019.

Excluída na
retificação da LO

Essa alínea foi excluída na primeira retificação da Licença, ocorrida em
18/06/2019, e será retirada desse quadro no próximo relatório de
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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 15/2014, por meio
do Sistema Nacional de Emergências Ambientais – SIEMA.
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
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

Status NE e
IBAMA*

Observações
monitoramento.
Os relatórios consolidados estão sendo protocolados conforme acordos
firmados com o IBAMA. O 16ºRC foi protocolado no órgão em
31/07/2019, contemplando o andamento de 10 (dez) Programas e Projetos
com previsão de encaminhamento semestral, conforme acordado com o
IBAMA (Ofício nº 135/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA); o
Relatório de Monitoramento de Ilhas; e o texto do PGIVGX - Plano 14.
Conforme resumo apresentado pela NE, em 2019 registrou-se a emissão
dos seguintes pareceres do IBAMA sobre os Programas e Projetos
exigidos na LO:

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e, pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

- 25/04/2019 – Ofício 289/2019 – Parecer Técnico n⁰ 41/2019 (SEI
4694795) – Analisou o 13⁰, 14⁰ e 15⁰ relatórios dos Projetos 4.1.5
(Reparação Rural), 4.5.1 (Recomposição de Atividades Comerciais);
- 13/05/2019 – Ofício 339/2019 – Parecer Técnico n⁰ 53/2019 (SEI
4971384) – Analisou o Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do
Xingu (4.5.3), Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de
Turismo e Lazer, Projeto de Recomposição de Praias (4.7.1/4.7.2) e
Projeto de Reparação Urbana (4.4.4);
- 30/05/2019 – Ofício 403/2019 – Parecer Técnico n⁰ 38/2019 (SEI
4686398) – Analisou os Projetos 11.1.2 e 11.1.3 do Programa de
Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico;
- 26/06/2019 – Ofício 518/2019 – Parecer Técnico n⁰ 54/2019 (SEI
4979775) – Analisou os relatórios do "11.3.1 Projeto de Monitoramento da
Dinâmica das Águas Subterrâneas (PMDAS)" e "11.3.2 Projeto de
Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas (PMQAS);
- 26/06/2019 – Ofício 519/2019 – Parecer Técnico n⁰ 66/2019 (SEI
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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

2.2 Apresentar relatórios semestrais, contendo dados brutos e análise
elaborada por responsável técnico, relativos aos Planos, Programas

Status NE e
IBAMA*

Observações
5163987) – Analisou os relatórios do 11.4.1 Projeto de Monitoramento
Limnológico e de Qualidade da Água Superficial" e "11.4.2 Projeto de
Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas";
- 19/07/2019 – Ofício 526/2019 – Parecer Técnico n⁰ 76/2019 (SEI
5391226) – Analisou os Programa de Capacitação de Mão de Obra (3.3),
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores (3.5), Programa
de Desmobilização de Mão de Obra (3.6), Programa de Interação Social e
Comunicação (7.2), Programa de Educação Ambiental (7.3) e Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4);
- 02/08/2019 - Ofício 621/2019 - Parecer Técnico nº 80/2019 (SEI
5452972) - Analisou os Projetos de Regularização Fundiária Urbana (
4.4.1), Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias
Urbanas (4.4.2), Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3 e 5.1.7);
- 05/08/2019 - Ofício 628/2019 - Parecer Técnico nº 83/2019 (SEI
5491761) - Analisou o 15º RC do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável
(13.3.5);
- 22/08/2019 - Ofício 676/2019 - Parecer Técnico nº 80/2019 (SEI
5452972) - Analisou o 13⁰ e 15º RC relatórios dos projetos 4.4.1 (Projeto
de Regularização Fundiária Urbana); 4.4.2 (Projeto de Indenização e
Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas); 4.4.3.(Projeto de
Reassentamento Urbano); e 5.1.7 (Projeto de Reassentamento);
- 24/09/2019 - Ofício 798/2019 - Parecer Técnico nº 210/2019 (SEI
5684176) - Analisou o 15º RC dos Projetos sobre Pesquisa de Ecologia de
Quelônios (13.5.2) e de Conservação e Manejo de Quelônios (13.5.3);
- 14/10/2019 - Ofício 830/2019 - Parecer Técnico nº 108/2019 (SEI
6088570) - Reconsidera suspender as recomendações do PT nº 76/2019
para uma apresentação socioeconômica integrada no 17º RC do Programa
de Desmobilização de Mão de Obra (3.6) e Programa de Monitoramento
dos Aspectos Socioeconômicos (7.4).
O 1º RC de andamento do PBA pós LO corresponde ao 9º RC, emitido em
31/01/2016.
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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
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*
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e, pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Em atendimento
(pela NE, no 26º
RSAP / 15º e 16º
RC e, pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC e Parecer
Técnico nº
151/2018COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
Em julho de 2019 foi protocolado no IBAMA o 16ºRC, conforme
detalhado no atendimento da condicionante 2.1.
Para a emissão do 17º RC, em 31/01/2020, a Norte Energia emitiu ao
IBAMA a CE 0677/2019-SSAI, em 09/10/2019, onde solicita ao órgão a
postergação na emissão de Relatórios Temáticos Específicos para os meses
de fevereiro e março/2020. Em resposta, por meio do Ofício nº
848/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6167071) em 11/10/2019, o órgão
anuiu a solicitação, estabelecendo os relatórios dos Projetos 11.4.1, 11.4.2
e 13.3.5 deverão ser protocolados em 28/02/2020 e dos Projetos 13.2, 13.5,
13.4.3 e o Texto de Integração do Plano 14 poderão ser protocolados em
31/03/2020. Para os demais Projetos, os relatórios deverão ser
encaminhados em 31/01/2020.
A NE emitiu, em 05/09/18, a CE 0647/2018-SSAI, 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 Sustentável-13.3.5.
Em resposta,
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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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Observações
Ainda em resposta ao Ofício de 05/09/2018, o órgão ambiental emitiu o
ofício nº 1/2019/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, em 05/04/2019, onde
encaminha os Pareceres Técnicos nº 170/2018 e 172/2018COHID/CGTEF/DILIC, com a avaliação da solicitação de reestruturação
do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável. Nesse Pareceres o órgão
apresenta demandas de ajustes e complementações na atuação do Projeto e
solicita que os resultados de atendimento dos referidos pareceres sejam
apresentados nos próximos relatórios consolidados.
Em função dos Relatórios Consolidados que vem sendo emitidos pela
Norte Energia e de correspondências específicas sobre a execução e
finalização dos projetos, o órgão ambiental emitiu no período anterior
pareceres técnicos que alteram os cronogramas anteriormente previstos e
que deverão ser objeto de abordagem pela Norte Energia nos próximos
Relatórios a serem emitidos ao órgão, a saber:
- Parecer Técnico nº 41/2019 (SEI 4756509) - Atividades Comerciais
Urbanas e Rurais (4.5.1)
- Parecer Técnico nº 53/2019 (SEI 4972350) - Atividades de Turismo e
Lazer (4.7.2)
- Parecer Técnico nº 38/2019 (SEI 4686398) - Monitoramento de Níveis e
Vazões (11.1.2)
- Parecer Técnico nº 54/2019 (SEI 4979775) - Monitoramento de
Dinâmica e Qualidade de Água (11.3.1 e 11.3.2).

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 27º

Nesse período não foram reportadas novas ações relacionadas a essa
condicionante.
Na fase de LO repete-se o procedimento adotado no período da LI, quando
foram realizados seminários técnicos periódicos junto ao órgão ambiental.
Os três primeiros seminários, após a emissão da Licença de Operação,
foram realizados em dezembro de 2016, dezembro de 2017 e abril de

16

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

2.5

Status NE e
IBAMA*
RSAP / 16º RC e,
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

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.

Observações
2019.

Os últimos dados referentes ao monitoramento de fauna nas ilhas do
Reservatório Xingu foram apresentados no 16ºRC, emitido em
31/07/2019.

Parcialmente
atendida (pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

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 0042/2017-DS. Dessa forma, foi reiterada junto ao IBAMA, na
emissão do 13º, 14º, 15º e 16º RC, a solicitação de reconsideração do
status de atendimento dessa condicionante.
No Seminário Técnico Anual, a NE reiterou seus posicionamentos em
relação ao encerramento desta condicionante, sendo solicitado pelo órgão
o envio dos números SEI das referidas correspondências. Nesse sentido, a
Norte Energia emitiu a CE 459/2019-SSAI, em 23/07/2019, onde informa
que o a emissão dos documentos citados no atendimento desta
condicionante precede a existência da operacionalização do SEI,
considerando que o sistema foi implantado no 1⁰ semestre de 2017. Além
disso, reiterou a condição de atendimento dessa condicionante e
reencaminhado toda a documentação e relatórios emitidos à época.
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Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Nesse período não foram reportadas novas ações relacionadas a essa
condicionante.
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".

2.6 Em relação às atividades de reassentamento da população atingida:
a) Executar revisão do tratamento ofertado aos ribeirinhos e moradores
de ilhas e beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes aprovadas pelo
Ofício 02001.009719/2015-16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à
dupla moradia a todos os atingidos que tenham direito.
b) Implantar o RUC Pedral até novembro de 2016 e cumprir todas as
etapas dos projetos de reassentamento urbano previstas para as
famílias destinadas àquele RUC: pré-transferência, transferência e póstransferência.
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.

Observações

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Em relação às discussões sobre a proposta do território ribeirinho, por
meio da CE 0181/2019-SSAI, datada de 17/05/2019, em referência ao
Ofício nº 215/2019/COHID/CGTEF/DILIC e CE 102/2019-SSAI, a Norte
Energia fez considerações em relação ao trabalho que vem sendo
desenvolvido e informou a entrega do Projeto Básico de recomposição do
modo de vida das famílias ribeirinhas até 30/06/2019. Nesse sentido, o
órgão ambiental emitiu o ofício nº 437/2019/COHID/CGTEF/DILIC, em
30/05/2019, onde ratifica e Notifica a Norte Energia para cumprimento do
prazo informado.
Diante ao exposto, no dia 24/06/2019 por meio da CE 043/2019-PR, a
Norte Energia protocolou no IBAMA o Projeto Básico para recomposição
do modo de vida ribeirinho, assim como o entregou ao Conselho
ribeirinho. Em 01/07/19 a Norte Energia emitiu a correspondência CE
0391/2019-SSAI, onde anexa dados especializados e o último relatório do
Projeto Básico ribeirinhos.
Nesse período, mais precisamente em 25/09/2019, atendendo a e-mail
enviado pelo órgão, a Norte Energia emitiu a CE 0654/2019-SSAI,
reencaminhando anexos do Projeto Básico e arquivos shape. Em
30/09/2019,
o
órgão
encaminhou
o
Ofício
nº
813/2019/COHID/CGTEF/DILIC, onde informa que não identificou os
anexos protocolados. Em reposta a Norte Energia emitiu a CE 0661/2019,
em 01/10/2019, onde informa os números SEI onde consta os arquivos no
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Observações
sistema do órgão, considerando que os arquivos foram protocolados em
mídia física (pen-drive) anteriormente. Assim, aguarda-se a análise do
órgão.
b) e c) Após conclusão das obras, 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. No
âmbito do 15º RC, protocolado em 31/01/2019, foi reiterada essa
informação e apresentadas as evidências. Nesse sentido, a Norte Energia,
por meio da CE 090/2019-SSAI de 18/03/2019, informou ao município o
prazo para realização da vistoria conjunta prevista do Termo de
Compromisso, estando, com base na Cláusula 2.3.2, a estrutura
definitivamente entregue.
d) Em 31/01/2019, a Norte Energia emitiu a CE 042/2019-SSAI,
informando sobre a conclusão das obras e solicitando ao município a
realização de vistoria e assinatura do Termo de Entrega e Aceitação,
conforme previsto no Termo.
Por meio da CE 089/2019-SSAI de 19 de março de 2019, a Norte Energia
informou ao município do decurso do prazo para realização da vistoria
conjunta prevista do Termo de Compromisso, estando com base na
Cláusula 2.3.2, a estrutura definitivamente entregue
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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/CGTEF/
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 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
Com a emissão do 13º, 14º e 15º RC, em 31/01/2018, 31/07/2018 e
31/01/2019 respectivamente, 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.
Com a emissão do 13º, 14º e 15º RC, em 31/01/2018, 31/07/2018 e
31/01/2019 respectivamente, 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.
Além disso, a execução de ATES foi objeto de apresentação e discussão
no Seminário Técnico Anual, realizado junto ao IBAMA no período de 08
a 11/04/2019, onde foram definidos alguns encaminhamentos para a
condução das ações, a saber:
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- Análise dos indicadores do IBAMA quanto à recomposição econômica
para as famílias reassentadas após três anos de implementação da ATES;
- Elaboração de informação complementar ao 15º RC apresentando a
análise quantitativa das ações da ATES por reassentamento e/ou por
público, e como está sendo pensado o repasse à EMATER, incluindo um
Plano Estratégico Familiar.
Nesse período não foram apresentadas novas ações sobre essa
condicionante.
a) Pontes retiradas, com exceção da ponte de madeira, por impedimento da
Prefeitura.

2.10 No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia
deve:
a) Concluir a retirada das pontes João Coelho, Goldim Lins e ponte de
madeira na foz do igarapé Ambé, até a conclusão do enchimento do
reservatório Xingu;
b) Concluir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as obras dos
parques no entorno dos igarapés de Altamira; a reurbanização da orla
de Altamira; e as obras de drenagem urbana associadas aos parques e à
reurbanização da orla;
c) Implantar, no prazo de 180 dias (cento e oitenta), solução definitiva
para disposição final dos resíduos sólidos que atenda à sede municipal
de Anapu e à localidade de Belo Monte do Pontal;
d) Apoiar a implantação de consórcio intermunicipal de resíduos
sólidos que contemple os municípios de Altamira, Vitória do Xingu e
Anapu, visando solução ambiental e economicamente sustentável para
disposição final de resíduos sólidos urbanos. Essa alínea da LO foi
excluída na primeira retificação da Licença, emitida em 18/06/2019, e
será retirada desse quadro no próximo relatório de monitoramento.
d) 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. Essa

Observações

a) Parcialmente
atendida
b) Em
atendimento
c) Não atendida d)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

O
órgão
ambiental,
por
meio
do
Ofício
nº
169/2019/COHID/CGTEF/DILIC, emitido em 26/02/2019, afirmou que "a
questão da retirada da ponte da Rua da Peixaria está judicializada e a
mesma somente poderá ocorrer após a autorização do Poder Judiciário
ou por acordo entre a justiça e a prefeitura".
No entanto, em julho de 2019 a Norte Energia teve conhecimento, por
meio de notícias veiculadas pela imprensa local, de que o Município de
Altamira teria descumprido a decisão judicial de 18 de junho de 2018,
desinterditando a via e realizando intervenções na estrutura da ponte.
Desta forma, a empresa se manifestou no processo judicial, requerendo a
intimação do Município para que preste esclarecimento sobre as atuais
condições da ponte sobre a Rua da Peixaria, informando quais foram as
intervenções realizadas e se, com tais intervenções, a estrutura deixará de
ficar submersa e terá condições de manutenção do tráfego viário no local,
assim como a suspensão da perícia deferida até que sejam prestados os
devidos esclarecimentos pelo Município.
O IBAMA foi atualizado do ocorrido por meio da correspondência CE
0423/2019-SSAI (SEI 5502835), de 15 de julho de 2019.
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alínea teve sua numeração alterada por conta da exclusão da alínea
“d”.

Status NE e
IBAMA*

Observações
b) Andamento informado ao IBAMA nos Relatórios do Plano de
Requalificação Urbana (PRU).
Ressaltam-se as seguintes informações encaminhadas pela NE:
• A Norte Energia aguarda liberação das obras de requalificação do
calçadão da Avenida João Pessoa pela Prefeitura Municipal de
Altamira, para estabelecer novo cronograma; e
• Por meio do Ofício º 169/2019/COHID/CGTEF/DILIC, em
26/02/2019, o IBAMA afirma que "a questão da retirada da ponte
da Rua da Peixaria está judicilizada e a mesma somente poderá
ocorrer após a autorização do Poder Judiciário ou por acordo
entre a justiça e a prefeitura.
c) Considerando que a construção do Aterro Sanitário não depende
exclusivamente da governança do empreendedor, mas da interlocução e
decisão da municipalidade, a Norte Energia, por meio da CE 060/2019SSAI, datada de 12/02/2019, solicitou repactuação do prazo referente a
condicionante 2.10, alínea “c”, para dezembro de 2019. Em 26/02/2019,
por meio do Ofício nº 169/2019/COHID/CGTEF/DILIC, o órgão
ambiental anuiu o prazo solicitado pela Norte Energia.
Em 19/03/2019, a Norte Energia realizou reunião com a municipalidade
para apresentação do Projeto final do Aterro Sanitário. Na oportunidade, o
município solicitou novas adequações as quais foram atendidas e
apresentadas ao município nesse período, em 07/06/2019. Nesta
oportunidade, o município aprovou o projeto e autorizou iniciar o processo
de licenciamento da intervenção.
Nesse período, a NE informou que está procedendo com o processo de
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Status NE e
IBAMA*

Observações
contratação para a realização da referida intervenção, ao passo que já
concluiu o licenciamento ambiental da obra.
d) No Ofício 02001.000402/2017-86 DILIC/IBAMA, de 19/01/2017, que
encaminha o Parecer Técnico nº 02001.003924/2016-59 COHID/IBAMA,
tratando da avaliação das condicionantes, foi informado pelo órgão que
este item passa a ser "Não Exigível" no processo de licenciamento, pois
entende como pertinente a justificativa técnica apresentada pela Norte
Energia. Este entendimento foi ratificado pelo órgão ambiental na reunião
da agenda positiva realizada em 27/04/2017 na sede do IBAMA em
Brasília/DF. Essa alínea da LO foi excluída na primeira retificação da
Licença, ocorrida em 18/06/2019 e será retirada desse quadro no próximo
relatório de monitoramento.
d) 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.

2.11 Concluir, até 30/09/2016, a realização das ligações domiciliares à
rede de esgoto da área urbana de Altamira.
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo

No período anterior, a NE informou que mesmo com a solicitação de baixa
da condicionante, por liberalidade, realizará uma nova edição do Programa
de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Básico para os
cinco municípios da AID em parceria com a FIEPA durante o segundo
semestre de 2019. Nesse período, não foram encaminhadas novas
informações relacionadas a essa condicionante.
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. 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.
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IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

2.12 Disponibilizar serviços de limpa-fossa e coleta de esgotos em
tempo seco para saneamento ambiental de Altamira, até a
conclusão das ligações domiciliares.
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/

Observações
Em
02/04/2019
o
IBAMA
encaminhou
o
ofício
nº
271/2019/COHID/CGTEF/DILIC, onde solicita esclarecimentos e
informações adicionais e a apresentação de documentações para
comprovação de atendimento das condicionantes 2.11, 2.12 e 2.13. Em
resposta, a Norte Energia emitiu a CE 0182/2019-SSAI, em 17/05/2019,
onde apresenta as informações complementares para análise, assim como
anexa os documentos comprobatórios aos esclarecimentos e solicita o
prazo de 31/08/2019 para apresentação das informações solicitadas pelo
órgão que carecem de verificação de campo. Em resposta, o órgão emitiu o
Ofício nº 482/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 5246661), em
17/06/2019, onde Notifica a Norte Energia para apresentação dos dados no
prazo solicitado.
Nesse período, por meio da correspondência CE 0593/2019-SSAI (SEI
5840787), emitida em 30/08/2019, a NE apresentou as demais informações
solicitadas e informou que providenciará as ligações em 962 imóveis que
são passíveis de atendimento, bem como reiterou o cumprimento das
metas desta condicionante pactuadas junto a Prefeitura Municipal de
Altamira e IBAMA.
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.
Nesse período, por meio da correspondência CE 0593/2019-SSAI (SEI
5840787), emitida em 30/08/2019, a NE apresentou as demais informações
solicitadas e informou que providenciará as ligações em 962 imóveis que
são passíveis de atendimento, bem como reiterou o cumprimento das
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2.13 Disponibilizar suporte técnico e financeiro para a integral e
adequada operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Altamira, até que a Prefeitura daquela municipalidade apresente
condições para operá-lo de forma sustentável técnica e
economicamente.

Status NE e
IBAMA*
DILIC)

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
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.
02001.003924/20
1659/COHID).

Observações
metas desta condicionante pactuadas junto a Prefeitura Municipal de
Altamira e IBAMA.
No 15° RC, protocolado no IBAMA em janeiro de 2019, constam todas as
evidências referentes a conclusão do referido Programa.
Nesse período, por meio da correspondência CE 0593/2019-SSAI (SEI
5840787), emitida em 30/08/2019, a NE apresentou as demais informações
solicitadas e informou que providenciará as ligações em 962 imóveis que
são passíveis de atendimento, bem como reiterou o cumprimento das
metas desta condicionante pactuadas junto a Prefeitura Municipal de
Altamira e IBAMA.
a) O monitoramento diário está em andamento.
No 14º RC a Norte Energia reitera o entendimento trazido na
correspondência CE 0042/2017-DS, de 30/01/17, e a reconsideração do
status de atendimento dessa condicionante. No Seminário Técnico Anual,
realizado junto ao IBAMA no período de 08 a 11/04/2019, foi reiterado os
posicionamentos para o encerramento desta alínea, sendo solicitado pelo
órgão o envio dos números SEI da referidas correspondências. Na planilha
de atualização das condicionantes (datada de 16/10/19), não foi informado
se a NE já encaminhou a referida correspondência.
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-

25

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

2.15

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

Status NE e
IBAMA*

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 13º e 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 26º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
Qualidade da Água_02032016). Aguarda-se, portanto, posicionamento
formal do órgão frente ao seu atendimento.
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 140/2017-COHID/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.
No 15ºRC foram 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, 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 das
equipes de resgate da ictiofauna no TVR. No início eram diários, no
entanto, conforme OF 02001.001396/2017-84 COHID/IBAMA, esses
relatórios passaram a ser emitidos semanalmente. O relatório mais recente
foi enviado por meio da CE 682/2019-SSAI em 10/10/2019, referente ao
período de 02/10/2019 a 08/10/2019.
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
26

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Observações
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 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 0310/2018SSAI. Ressalta-se, no entanto, que por meio do Ofício nº 230/2018/SFIANA, 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.
Considerando as discussões, reuniões e seminários que tem sido
promovidos para discussão em torno do Hidrograma Ecológico de
Consenso e, consequentemente, os níveis e vazões no Trecho de Vazão
Reduzida (TVR) e as correspondências emitidas pelo órgão, como os
Ofícios 454 e 487/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 5213173 e 5252935),
a Norte Energia vem apresentando dados georreferenciados e topo
batimétricos do TVR, assim como informando sobre os procedimentos
adotados em relação à variação da vazão no TVR, conforme CE
396/2019-SSA, em resposta ao ofício nº 487/2019, emitido pelo órgão em
02/07/2019 e a CE 430/2019-SSAI, emitida em 18/07/2019, em resposta
ao ofício nº 454/2019.
Adicionalmente, o texto de integração do Plano de Gerenciamento
Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX), Plano 14 do PBA,
apresenta diversas considerações sobre as ações que vêm sendo realizadas
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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 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
pela Norte Energia na região em apreço, bem como a síntese do
planejamento de outras previstas para ocorrer ainda em 2019. Essas ações
fundamentam-se nos resultados integrados dos monitoramentos que vêm
sendo levados a termo nos projetos específicos do PGIVGX, apresentados
no 16º RC, bem como naqueles denominados projetos de interface.
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 (16º RC)
protocolado junto ao IBAMA em 31/07/2019.
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.
02001.003924/20
1659/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 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo

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

Observações
Canal de Derivação e a possível exclusão de dois fragmentos na região de
Altamira;
- Detalhamento do Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da
APP, apresentando a metodologia utilizada atualmente para recomposição
(ano 2017/2018), o quantitativo anual de metas, a metodologia proposta
para implantação de SAF em APP pelos ribeirinhos, e as espécies nativas
utilizadas.
No Seminário Técnico Anual, realizado junto ao IBAMA no período de 08
a 11/04/2019, a Norte Energia apresentou o planejamento executivo para
as ações de recomposição da APP para os anos agrícolas compreendidos
entre 2019 e 2041, o planejamento de manutenções e avaliações por quatro
anos após o plantio, resultando numa previsão de plantio em torno de 250
ha / ano e o planejamento anual com recomendações quanto aos métodos.
O detalhamento e atualização do Programa de Recomposição da Cobertura
Vegetal da APP, como previsto nos seminários técnicos mencionados
acima, foi apresentado ao IBAMA por meio da Nota Técnica NE-PRSSAI-NT-173-0, encaminhada pela CE 0412/2019-SSAI, protocolada em
10/07/19 (SEI nº 5469957). Essa nota técnica informa a área total prevista
para recuperação (2.974,72 ha). Sua elaboração foi em função:
1) Da necessidade de alteração do limite da APP e revisão do zoneamento
do PACUERA devido à consolidação e implantação do Projeto Executivo
da Recomposição do Modo de Vida das Famílias Ribeirinhas;
2) Da necessidade de atender à determinação do IBAMA, apresentada no
Parecer 02001.003924/2016-59/COHID, de considerar quantitativo de área
suprimida em APP e de contemplar áreas já previstas no âmbito do PRAD
das obras civis;
3) De adequações em aspectos metodológicos e operacionais propostos
para recomposição da cobertura vegetal da APP, priorizando o isolamento
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Status NE e
IBAMA*

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.
02001.003924/20
1659/COHID)

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

a), c) e d)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º

Observações
de áreas, o controle de espécies invasoras e o enriquecimento de áreas com
vegetação secundária; e
4) Da necessidade de adequar o cronograma geral do programa,
contemplando todo o período de concessão do empreendimento.
a) e c) Concluídas com a emissão do Relatório Consolidado de
Enchimento dos Reservatórios da UHE Belo Monte em 29/04/2016.
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.
Foram emitidos dezesseis relatórios mensais Monitoramento de Fauna nas
Ilhas de Vegetação Remanescente do Reservatório Xingu da UHE Belo
Monte, sendo o último enviado em 31/01/2018, por meio da CE 028/2018SSAI, compreendendo o período de 22/12/2017 a 21/01/2018.
No âmbito do 16º Relatório, foi acordado com o órgão o envio semestral
das informações dos monitoramentos de fauna nas ilhas. Além disso, por
meio do Ofício nº 46/2018-COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, foi aprovado:
i) encerramento do monitoramento nas áreas amostrais 03 e 07; ii)
mudança para periodicidade mensal nas demais áreas; iii) encerramento da
emissão de relatórios mensais e apresentação dos resultados nos relatórios
semestrais; e iv) desvinculação do Monitoramento de Ilhas ao Projeto de
Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna. Também no SGP foi
criado um fluxo específico para o Monitoramento de Ilhas, e encerramento
das atividades do Projeto 12.3.2. Dessa forma, considera-se essa
condicionante plenamente atendida.
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 46/2018COHID/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
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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.

Status NE e
IBAMA*
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
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

(Ofício
02001.007909/20
16-80
DILIC/IBAMA,

Observações
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. Durante o 3º Seminário Técnico Anual,
realizado entre os dias 08 a 11/04/2019, foi reiterada junto ao IBAMA a
solicitação de mudança no status da Condicionante 2.20-b como atendida.
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 042PMIPIFA-08062016” com os resultados, análises e evidências do Projeto.
Diante dos resultados nela apresentados, solicitou-se o encerramento das
suas atividades. O encerramento foi aprovado pelo IBAMA por meio do
Ofício 02001.007909/2016-80 DILIC/IBAMA, de 20/07/2016.
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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 SemiAquática 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 préenchimento e enchimento.

Status NE e
IBAMA*
de 20/07/2016)

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
As informações referentes ao atendimento desta condicionante têm sido
apresentadas no bojo dos Relatórios Consolidados do Programa de
Conservação da Fauna Aquática, as quais foram atualizadas no 15º RC,
com relatórios protocolados em 31/01/2019 e 29/03/2019.
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 38/2018COHID/CGTEF/DILIC, anexo ao OF 116-2018-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.
Em 07/11/2018, a Norte Energia recebeu o Ofício nº 549/2018COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, que encaminhou o Parecer Técnico nº
216/2018-SEAM-SNATARÉM-PA/GEREX-SANTARÉM-PA/SUPESPA de análise do 13º Relatório Consolidado do Programa de Conservação
e Manejo de Quelônios. Em 11/12/2018 a Norte Energia encaminhou ao
IBAMA a CE 1089/2018-SSAI com as considerações a respeito das
solicitações exaradas nos Ofícios 549/2018 e 96/2018. Parte das
solicitações exaradas pelo IBAMA foi atendida no bojo do 15º RC,
apresentado em 29/03/2019.
Durante o 3º Seminário Técnico Anual com o IBAMA um dos
encaminhamentos refere-se à realização de vistoria técnica na área de
abrangência dos projetos de ecologia e de manejo de Quelônios. Assim,
32

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Observações
em 17/04/2019 foi encaminhada ao IBAMA a CE 0155/2019-SSAI (SEI
4872839) solicitando a presença do órgão na vistoria técnica. Nos dias 03
e 04/06/2019 o analista ambiental Roberto Victor Lacava realizou a
vistoria técnica na área de abrangência.

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.
02001.003924/20
1659/COHID)
b)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)
c)
Não atendida

Nesse período, em 24/09/2019, a Norte Energia recebeu o ofício nº
798/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 6019660), com a análise do órgão
referente ao 15º RC desses Programas, onde foi atestada uma melhora
significativa na qualidade das informações apresentadas e repassada
orientações a serem inseridas no próximo RC.
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.
O Parecer nº 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o 11º e o 12º
RC, recomendou que a contagem dos três anos de assistência se inicie
quando das ações efetivas, após a inauguração de estruturas, a conclusão
do planejamento da cooperativa e as 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.
No âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, foi protocolado
junto ao IBAMA o 16º RC (29/07/2019), onde foram apresentadas as
informações referentes ao 1º semestre de 2019, considerando que essas
informações têm sido apresentadas ao órgão semestralmente, conforme
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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;

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

a)
Atendida
(PAR.
02001.003924/20
1659/COHID)
b) a e)
Em atendimento

Observações
acordado.
Cabe destacar, que no período de 22 e 23/08/2019, foi realizado um
Workshop de Trabalho sobre o Monitoramento da Atividade Pesqueira, no
âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável (PIPS) junto à equipe
do IBAMA em Brasília/DF.
C) A NE recebeu no dia 24/07/2019, o ofício do IBAMA nº
547/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 5450624), onde o órgão informa o
posicionamento contrário a solicitação da Norte Energia e recomenda a
continuidade nas tratativas de negociação com o ICMBio, quanto à
proposta de assistência técnica aos moradores das Reservas Extrativistas
da região da Terra do Meio. No último trimestre a NE informou o
ICMBIO por meio de CE e Nota Técnica que a análise do banco de dados
do Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável (PBA 13.3.5) não apresentou
indícios de alterações importante na pesca na região do Iriri. Desde a
Licença de Operação a NE contesta o atendimento a condicionante 2.24
(item c) diante das informações constantes no processo do licenciamento
ambiental.
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 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 diários passaram a
ter periodicidade semanal, tendo sido o mais recente enviado em
10/10/2019 por meio da CE 682/2019-SSAI, referente ao período de
02/10/2019 a 08/10/2019.
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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.

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*
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

a)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
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 o mais recente enviados por meio da CE 682/2019SSAI de 10/10/2019. Sempre que há alguma ocorrência de mortandade de
peixes (acima de 100kg), relatórios diários são encaminhados ao IBAMA.
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
e, também, no Seminário Técnico Anula com IBAMA, realizado em abril
de 2019.
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 16º RC, no âmbito do Projeto de Incentivo à
Pesca Sustentável, protocolado em 31/07/2019.
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
02001.003924/20
16-59/COHID)
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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.

Status NE e
IBAMA*
a)
Atendida
(PAR.
02001.003924/20
1659/COHID)
b)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

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 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
02001.003924/20
16-59/COHID)

Observações
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,
foram objeto do 16º RC, protocolado junto ao órgão em 31/07/2019.

Conforme informado no relatório anterior, foi enviado ao IBAMA em 09
de julho de 2019 a CE N° 412/2019 encaminhando a Nota Técnica N°
173/2019-PR-SSAI, a qual reapresenta as metodologias propostas para
recomposição vegetal da APP dos reservatórios e informa a área total
prevista para recuperação (2.974,72 ha). Sua elaboração foi em função da
necessidade de:
1. Alterar o limite da APP e revisar do zoneamento do PACUERA
devido à implantação do Projeto Executivo da Recomposição do Modo
de Vida das Famílias Ribeirinhas;
2. Atender à determinação do Parecer 02001.003924/201659/COHID/IBAMA de considerar quantitativo de área suprimida em
APP e as áreas já previstas no âmbito do PRAD das obras civis;
3. Adequar os aspectos metodológicos e operacionais da recomposição
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Status NE e
IBAMA*

Observações
da cobertura vegetal da APP; e
4. Adequar o cronograma do programa, contemplando todo o período de
concessão do empreendimento.

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 27º
RSAP /15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Além disso, em 27 de julho de 2019, a Norte Energia enviou ao IBAMA a
CE N° 387/2019-SSAI em resposta à Nota Técnica Nº
11/2019/COHID/CGTEF/DILIC (16/04/19), que havia sido elaborada em
função do seminário realizado em Brasília em abril que tratou sobre os
projetos afetos ao meio biótico. Por meio dessa nota técnica, o órgão fez
uma série de recomendações sobre as metas a serem recuperadas por ano,
bem como a metodologia e a forma de apresentação dos resultados. Na CE
N° 387/2019, o empreendedor contestou grande parte das solicitações do
IBAMA, embasando-se principalmente no que foi apresentado
anteriormente na Nota Técnica N° 173/2019.
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 11.551,51ha 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 essa alínea está sendo realizado no âmbito das ações
das condicionantes 2.18 e 2.28.
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2.30 No âmbito do Programa de Delineamento do Mercado
Madeireiro:
a) Destinar 100% do volume aproveitável das espécies protegidas na
forma de produto florestal processado, por meio de doação ou
utilização interna, devendo priorizar os usos que proporcionem melhor
valor agregado;
b) Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, planejamento que
contemple a destinação de todas as classes de produtos florestais
determinados no Plano Operacional de Supressão (tora, mourão, lenha
e resíduos grossos) considerando as especificidades de cada categoria;
e
c) Otimizar a utilização interna dos produtos florestais oriundos da
supressão para o uso nas obras de infraestrutura e montagem, bem
como em outros programas ambientais do PBA que demandem
qualquer tipo de consumo madeireiro.

b)
Atendida
(pela NE –
Capítulo 3.0 do 9º
RC e, pelo
IBAMA, na NOT
TEC 338/201652)
a) e c)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

2.31 No âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas:

Observações
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 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 27ª missão, a Norte Energia informou que foi finalizada a produção dos
kits ribeirinhos a partir de madeira protegida (castanheira). Relatou-se
também que está prevista para janeiro a contratação de empresa para
executar o levantamento de toras que ainda restam nos pátios,
classificando-as em servíveis e inservíveis, o que permitirá o planejamento
do futuro deste projeto.
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. O IBAMA avaliou a citada
NT e, por meio da NOT TEC 338/2016-52, enviada pelo OF 002187/201677 (08/03/16), conclui que "o planejamento informou, a contento, a
destinação dos produtos florestais oriundos da supressão dos canteiros de
obras e reservatórios na forma de fluxos já existentes de destinação e um
fluxo proposto para produção de cavaco”, dando assim por atendida essa
alínea da condicionante.

Informativa

38

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
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), 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*

a)
Atendida
b) e c)
Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 15º e 16º
RC e pelo
IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Em atendimento
(pela NE, no 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº

Observações

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, a NE informa que todos os compromissos
assumidos nos Termos de Cooperação, nos Ofícios e na Informação
Técnica 223/2015, estão em atendimento, 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
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Status NE e
IBAMA*
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Observações
Tabuleiro do Embaubal. Nesse contexto, solicita ao IBAMA ações de
fiscalização no bojo dessa condicionante, considerando o início
reprodutivo dos quelônios.
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.

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 27º
RSAP / 16º RC e
pelo IBAMA, no
Parecer nº
140/2017COHID/CGTEF/
DILIC)

Nesse período, a NE informou que, em 02/10/2019, foi emitida a CE
0665/2019-SSAI junto ao Gerente Executivo do IBAMA no município de
Santarém, dando ciência sobre as diversas solicitações atendidas pela
Norte Energia, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) n°
03/2011, firmado entre IBAMA e Norte Energia, bem como em
atendimento a essa condicionante.
Em dezembro de 2015, foi firmado o Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental - TCCA entre a Norte Energia e o ICMBio, o
qual inclui Planos de Trabalho para cada uma das quatro unidades de
conservação federais contempladas pelo recurso da compensação
ambiental. Em abril de 2016, foi repassado ao ICMBio o montante do
recurso da compensação federal, no valor de R$ 135.088.387,06. No
entanto, em abril de 2016, uma liminar judicial encaminhada pelo Governo
Estadual do Pará e o Ministério Público Federal suspendeu a destinação de
verbas de compensação ambiental da UHE Belo Monte. Em seguida, a
Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado do Pará, Subseção Judiciária
de Altamira, deferiu a medida liminar e determinou a suspensão da
destinação de verba ao Parque Nacional Juruena/MT (R$ 92 milhões) e a
elaboração de novo Plano de Destinação dos Recursos de Compensação da
UHE Belo Monte no prazo de 180 dias.
Em atendimento a essa decisão da Justiça Federal, o ICMBio protocolou o
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Observações
Ofício SEI N° 421/2016-COCAM/ICMBio com nova proposta de
aplicação do montante de R$ 113.825.739,01 que havia sido destinado às
UC federais durante a 29ª Reunião Ordinária do CCFA/IBAMA. De
acordo com a Ata da 52ª Reunião Ordinária do CCFA (25/11/16), a nova
proposta contempla mais três UC federais, localizadas no estado do Pará,
totalizando assim sete UC a serem beneficiadas pelo recurso da
compensação, a saber: PN do Juruena (R$ 27 milhões), EE Terra do Meio
(R$ 20 milhões), PN da Amazônia (R$ 8,8 milhões), PN da Serra do Pardo
(R$ 20 milhões), PN Jamanxin (R$ 6 milhões), PN Rio Novo (R$ 11
milhões) e RB Nascentes da Serra do Cachimbo (R$ 21 milhões).
Em abril de 2017, o ICMBio, por meio do Ofício 70/2017-COCAMICMBio, declara que a Norte Energia está adimplente quanto ao
cumprimento do TCCA no tocante à cláusula 4ª, referente aos depósitos do
recurso da compensação ambiental, porém que não tem competência para
atestar o cumprimento desta condicionante.
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, para
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 IDEFLORBio (em 27/06/2018), destacando algumas ponderações sobre o documento
e o processo de análise jurídica em que ele 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,
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Observações
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 IDEFLOR-Bio.
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, que
prefere a execução indireta, com repasse dos recursos ao Fundo de
Compensação Ambiental estadual e 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 0797/2018SSAI, 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.
Em 24/06/2019, a Norte Energia emitiu a CE 379/2019-SSAI, onde reitera
as solicitações já apresentadas na CEs 273/2018 e 797/2018. Outro
destaque no cumprimento desta condicionante a ser pontuado, refere-se as
tratativas para formalização de Termo de Compromisso de Compensação
Ambiental (TCCA), para a efetiva destinação dos recursos incontroversos,
previstos para Unidades de Conservação (UCs) estaduais. Nesse sentido a
Norte Energia realizou reunião com o IDEFLOR-Bio em 23/05/2019 e,
por meio da CE 378/2019-SSAI, datada de 24/06/2019, solicitou ao
instituto uma análise para que a execução dos recursos se dê tanto na
modalidade direta quanto na indireta, ou ainda, parte de forma direta e

42

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015

Status NE e
IBAMA*

Observações
parte indireta. A referida solicitação foi reiterada por meio da CE
0428/2019-SSAI, datada de 17/07/2019.
O 27º RSAP informa que, em 30 de setembro de 2019, foi realizada uma
reunião entre a Norte Energia e o IDEFLOR-Bio para discussão da
formalização do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental –
TCCA no âmbito estadual. Conforme informado nos relatórios anteriores,
desde o ano passado, o IDEFLOR-Bio exigia que a execução do TCCA
fosse feita pelo empreendedor na modalidade direta. No entanto, na
reunião mencionada, o órgão ambiental estadual informou que, após as
discussões internas, definiu-se que o TCCA poderá executado na
modalidade indireta, ou seja, a Norte Energia depositará o recurso da
compensação em conta vinculada ao Fundo de Compensação Ambiental
Estadual e o IDEFLOR-Bio aplicará os recursos segundo as definições dos
Planos de Trabalho aprovados pelo Comitê de Compensação Ambiental
Federal – CCAF.
Nessa mesma reunião, foi entregue à Norte Energia uma minuta do TCCA
para avaliação, inclusive a atualização do valor do recurso e o prazo e
parcelamento dos depósitos da compensação. Na 27ª missão, foi
informado que o TCCA está sendo analisado pelo setor jurídico do
empreendedor e a previsão é que a análise seja finalizada até o final de
novembro.

2.35. Em relação ao sistema de proteção à ictiofauna no Sítio Belo
Monte:
a) Implantar conjuntos de grades anticardume em todas as Unidades

Em relação à compensação ambiental no âmbito federal, a Norte Energia
informou na 27ª missão que ainda aguarda a resposta do ICMBio sobre as
suas solicitações sobre o encerramento do TCCA N° 10/2015, cujo prazo
já está expirado.
Condicionante inserida na retificação da LO emitida em 18/06/2019.
Em atendimento

Situação de atendimento não reportada no 27º RSAP, no entanto, durante a

43

Quadro 3.0.a
Resumo do Status de Atendimento às Condicionantes da LO 1317/2015
Condicionante LO 1317/2015
Geradoras da casa de força principal da UHE Belo Monte, de acordo
com o projeto e o cronograma proposto pela Norte Energia no 3º
Seminário Técnico Anual (CE 0154/2019-SSAI), com prazo de
finalização até 23 novembro de 2019.
b) Encaminhar, no prazo de 30 (trinta) dias após conclusão, relatório
técnico comprovando a instalação das grades e dos painéis elétricos
nas Unidades Geradoras do Sítio Belo Monte, indicando a data de
término de instalação e início de funcionamento de cada estrutura de
proteção.
c) Realizar avaliação de forma contínua sobre a funcionalidade e a
efetividade do sistema de grades anticardume implantado no Sítio Belo
Monte, considerando os dados do Projeto de Resgate e Salvamento da
Ictiofauna, e encaminhar as informações de forma periódica nos
relatórios técnicos de acompanhamento semanal.
2.36. Com relação à manutenção das Linhas de Transmissão da UHE
Belo Monte durante a fase de Operação:
a) Fica autorizado o corte seletivo de indivíduos arbóreos em
conformidade com as normas estabelecidas pela NBR 5422,
acompanhado de profissional devidamente qualificado e habilitado
para essa atividade.
b) Fica proibido o corte raso da vegetação na faixa de servidão.
c) Fica proibido o uso de fogo e produtos químicos de qualquer
espécie para eliminação de vegetação nativa ou exótica, sendo também
vedado o depósito de material oriundo de supressão vegetal em cursos
d’água e mananciais hídricos.

Status NE e
IBAMA*
(pela NE,
conferência
telefônica)

Observações
conferência telefônica realizada com a especialista da JGP em ictiofauna,
foi mencionado que todas as unidades geradoras estão com o conjunto de
grades anticardume instalados e disponíveis para a Operação.

Condicionante inserida na retificação da LO emitida em 18/06/2019.

Informativa
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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 Relatórios Consolidados (13º, 14º, 15º e 16º 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 foi feita com base no Anexo 25
do 27º RSAP (Relatório de Autos de Infração - outubro/2019). A tabela enviada mostra
o acompanhamento da evolução dos Processos Administrativos instaurados em
decorrência da emissão de Autos de Infração. A tabela não informa a situação de outros
tipos de processos, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ação Civil Pública;
Ação Ordinária;
Cautela de Produção de Provas;
Ação Indenizatória;
Execução;
Procedimento Criminal;
Ação Cautelar Inominada;
Ação Popular.

Em relação à situação apresentada no período anterior, foi instaurado 1 processo
administrativo em decorrência do Auto de Infração nº 0016/2019 (SEMAT), lavrado
contra a Norte Energia em virtude de suposta infração de “lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo
com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos”. Protocolada defesa
administrativa em 09/09/2019.
4.0
Andamento dos Programas do PBA
Neste trimestre a análise dos programas, apresentada no item Requisitos do
Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes das Licenças do
Capítulo 7.0, foi feita utilizando as informações disponíveis no 27º RSAP, 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 andamento da implementação do PBA-CI no período é apresentado na sequência, na
Seção 4.1, com fotos apresentadas no Anexo 3.
4.1
Andamento dos Programas do PBA-CI
Em 2018 a Norte Energia iniciou a reorganização de sua estrutura para o atendimento
dos indígenas com a criação da Gerência de Assuntos Indígenas (GAI), instância
diretamente subordinada à Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas
(SSAI). O processo de reestruturação assumiu como princípio de que a valorização dos
assuntos indígenas ultrapassa os compromissos estritos do licenciamento, sendo parte da
gestão estratégica de longo prazo. Em 2019, a reestruturação da GAI avançou e as ações
indigenistas passaram ser executadas a partir da divisão por rotas: Rota Xingu, Rota
volta Grande, Rota Bacajá, Rota Iriri, Rota Curuá e Rota Citadinos e Ribeirinhos. Com
isso, a organização das equipes se aproximou da organização da FUNAI e dos próprios
indígenas. Efetivamente, está mais fácil para os indígenas compreenderem e
acompanharem os planejamentos e as ações em andamento. Mesmo com os
enfrentamentos e tensões que ainda ocorrem, tal aproximação está fortalecendo a
responsabilidade socioambiental e a interculturalidade das ações indigenistas da Norte
Energia. Neste sentido, e com base na documentação consultada e nas manifestações
dos profissionais e gestores entrevistados, é possível afirmar que a Norte Energia segue
ampliando os resultados de suas ações indigenistas, mantendo a confiança e o respeito
de lideranças, comunidades e representantes institucionais.
A Gerência de Assuntos Indígenas
Em 2018 a gerente de assuntos indígenas visitou todas as terras indígenas, realizando
reuniões em muitas aldeias onde discutiu temas e planejou ações de interesse das
comunidades. Em 2019, o foco da gerente tem sido as reuniões nas instituições
intervenientes, no escritório da GAI e em setores da própria Norte Energia. A
aproximação com as lideranças e comunidades segue com o atendimento e a recepção
dos indígenas na GAI e nos escritórios das executoras. Recentemente a gestão dos
programas e projetos do PBA-CI foi reestruturada a partir da atuação por rotas: Xingu,
Volta Grande, Iriri, Curuá, Bacajá e Citadinos/Ribeirinhos. Cada equipe está
responsável pelo acompanhamento de todos os programas nestas rotas.
No escritório da GAI as rotinas de atendimento aos indígenas estão mantidas, sendo
regularmente realizadas de terça a quinta-feira, durante o horário comercial. A equipe da
GAI foi mantida, mas ainda é preciso reforçar os quadros de colaboradores,
especialmente, para as equipes que acompanham as atividades nas rotas. Soma-se aos
atendimentos no escritório da GAI os atendimentos via rádio. Segundo os dados do
Programa de Comunicação Indígena em média, seguem sendo realizados,
aproximadamente, 300 atendimentos por mês. Como analisado nos relatórios anteriores,
os principais temas enfocados nas comunicações diárias via rádio e nos atendimentos no
escritório da GAI, tratam da manutenção de motores, cotas de combustível e dos
programas de atividades produtivas (PAP) e infraestrutura (PIE).
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Os motores, equipamentos e cotas de combustível permanecem como os principais
motivos da comunicação e dos atendimentos diários. Com relação aos motores, os
registros da GAI informam que, em novembro de 2019, o número equipamentos doados
pela Norte Energia para os indígenas totalizava 2573 unidades, incluindo motores de
popa, rabeta, voadeiras, grupo gerador, dentre outros. Entre janeiro e outubro deste ano
já foram recebidos 869 equipamentos para manutenção, dos quais 749 já foram
reparados. Alguns equipamentos não são consertados pois encontram-se muito
danificados ou desgastados, nestes casos o atendimento na GAI procura encaminhar sua
substituição. Com o aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento o tempo de resposta
aos indígenas tem sido reduzido. Em geral, o conserto demora em torno de duas a três
semanas. Segundo o responsável por este atendimento, os indígenas já compreendem as
rotinas e estão satisfeitos com os prazos e a qualidade da manutenção dos motores
prestada pelas empresas contratadas especificamente para esta atividade (Fotos 37 e 38,
Anexo 3).
A mesma compreensão e satisfação com os serviços de manutenção é verificada com
relação às cotas de combustível. Como já relatado, as cotas de combustível são
distribuídas mensalmente em sessenta aldeias em todas as terras indígenas. As
quantidades para cada aldeia se mantêm como anteriormente definidas, totalizando,
aproximadamente, setenta mil litros mensais (47.925 litros de gasolina; 20.837 litros de
diesel; e, 1411 litros de óleo lubrificante). Além da distribuição nas aldeias, a GAI
distribui cotas de combustível para as lideranças indígenas que participam em reuniões e
outras atividades na cidade de Altamira. Desde julho deste ano, as cotas das lideranças
passaram a ser distribuídas por meio de cartão (administrado pela empresa Sodexo).
Cada liderança recebeu um cartão com senha, identificado com o nome de sua
comunidade, que pode ser utilizado, não apenas em Altamira, mas em diversos postos
de combustível nos municípios da região. Cada mês os cartões são carregados com os
valores correspondentes para cada liderança, note-se que há variação entre as cargas
pois algumas aldeias estão muito mais distantes que outras. As quantidades e a forma de
utilização dos cartões ficam a critério de cada liderança.
A GAI está em vias de concretizar a mudança de endereço para um novo espaço,
localizado no centro de Altamira. Este espaço está sendo adaptado para receber as
equipes das rotas e os demais setores de atendimento e gestão. Cabe reafirmar que esta
mudança é importante, pois escritório atual foi instalado no início de 2013, no contexto
da transição do Plano Emergencial para o PBA-CI e carrega as marcas deste período de
maior tensão com os indígenas. A expectativa é que o novo ambiente seja marcado pelo
bom relacionamento que vem sendo construído com a reorganização e fortalecimento
do indigenismo da Norte Energia.
Acompanhamento do PBA-CI
Todos os programas e projetos do PBA-CI seguem em andamento por meio da atuação
da equipe da GAI e de empresas executoras selecionadas a partir das propostas
encaminhadas para cumprir os Termos de Referência elaborados em 2018. Como em
situações anteriores, alguns indígenas questionaram e pressionaram a GAI para
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contratar empresas por eles indicadas. Mesmo assim, a GAI manteve as empresas
selecionadas, pois os termos de referência para a contratação foram discutidos com os
indígenas em reuniões nas aldeias e as empresas escolhidas apresentaram as melhores
propostas técnicas e comerciais. Portanto, a GAI tomou a decisão com maior segurança
com relação à adequação das ações e ao compromisso das executoras.
Com o avanço do processo de reestruturação da GAI, o acompanhamento e a gestão dos
contratos das executoras estão organizados a partir das Rotas, ou calhas de rio. Esta
forma de organização do trabalho, amplamente reconhecida por ser semelhante ao modo
de atuação da FUNAI, divide as terras indígenas nas Rotas: Volta Grande, Bacajá,
Xingu, Iriri, Curuá e Ribeirinhos e Citadinos. Para a atuação em cada Rota as equipes
da GAI estão formadas por quatro profissionais: um coordenador, um analista e dois
técnicos. O planejamento das equipes determina que os técnicos visitem as aldeias uma
vez por mês, os analistas uma vez a cada dois meses e os coordenadores uma vez a cada
três meses. Com esta organização a GAI pretende dar conta simultaneamente, do
acompanhamento e avaliação do trabalho das executoras e das demandas dos indígenas.
As equipes para as seis Rotas foram montadas com os profissionais que já atuavam na
GAI. Foram realizadas algumas contratações, mas as equipes ainda não estão completas.
Atualmente são cinco equipes que atuam nas seis rotas. É necessário frisar que novas
contratações devem ser feitas para completar as equipes das rotas, que estão organizadas
como segue:
Rota
Volta Grande

Executora
Verthic Consultoria

Bacajá
Iriri

Unyleya Educacional
Synergia Consultoria Ambiental

Terras indígenas
Paquiçamba
Área indígena Juruna Km
17
Arara da Volta Grande
Trincheira Bacajá
Arara
Cachoeira Seca
Kararaô

Curuá

Unyleya Educacional

Xingu

Unyleya Educacional

Citadinos
Ribeirinhos

e Equilíbrio
Ambiental

Xipaya
Curuaya
Koatinemo
Araweté Igarapé Ipixuna
Apiterewa

Desenvolvimento

Para dimensionar a carga de trabalho para as equipes das Rotas é importante considerar
que a atuação dos colaboradores se realiza efetivamente durante os trabalhos executados
em todas as aldeias, ou seja: hoje em dia o trabalho envolve diretamente cerca de 4000
indígenas, de 09 etnias, vivendo em 11 terras indígenas e 74 aldeias, além das famílias
indígenas citadinas e ribeirinhas na cidade de Altamira e comunidades Jericoá I e II,
Sítio Kanipá, Ilha da Fazenda e São Francisco. Além do grande número de indígenas e
aldeias, aldeias é importante lembrar que a região é marcada por grande diversidade
étnica e cultural. Efetivamente, cada contexto apresenta desafios particulares à atuação
indigenista, obrigando uma especialização tanto das executoras quanto das próprias
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equipes da GAI. O mapa de localização das aldeias e o quadro correlacionando aldeiasetnia-executoras-rotas sintetizam a complexidade deste contexto de atuação.

Rota

Executora

Volta
Grande

Verthic

Bacajá

Unyleya

Iriri

Synergia
Consultoria
Ambiental

Curuá

Unyleya

Xingu

Unyleya

Terras
indígenas
Paquiçamba
Área indígena
Juruna Km 17
Arara da Volta
Grande
Trincheira
Bacajá
Arara

Etnia

Aldeias

Juruna
Juruna

Paquiçamba; Miratu; Furo Seco; Larariká
Boa Vista

Arara

Terrawangã; Guary-duan; Ite-koum

Xikrin

Pukayakó; Kamok-Tikô; Pryndjãm; Piydjãm;
Krãnh; Pat-Krô; Kabakrô; Kenkujoy; PyTakô; Moinorô; Bakajá
Pakatum; Morotdjãm; Kenkrô; Rapkô
Magarapi-eby; Arumbi; Laranjal; Iurum;
Aradó; Tagagemy
Cojubim; Kupi
Iriri; Awy
Pidjodjãm; Kruakrô; Kararaô
Kaarimã; Tukamã; Tukayá; Pitjiptja
Kamarataia; Curuatxe; Curuá; Irinapane
Muirina; Ita-Aka; Janeraka; Kwatinemu
Araditi; Ventu; Tereweti; Irapã; Midjaí;
Marupai do Xingu; Juruãti; Ytati; Pakatu;
Pakanã; Paratatim; Aitirimã; São Miguel; TaAkati; Tã-Xingu
Katú; Xiwé; Paranopiona; Apyterewa;
Pypy; Xingu; Paranopytonga; Xahytata;

Arara

Cachoeira Seca Arara
Xipaya
Kararaô
Kararaô
Xipaya
Xipaya
Curuaya
Curuaya
Koatinemo
Asurini
Araweté
Araweté
Igarapé Ipixuna
Apiterewa

Parakanã
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Rota

Executora

Terras
indígenas

Etnia

Aldeias
Raio do Sol; Paredão

Citadinos e Equilíbrio
Ribeirinhos

Neste cenário de complexidade étnica e territorial, cumpre às equipes da GAI
acompanhar todas as ações do PBA-CI que formam um conjunto, também complexo, de
um (01) plano, dez (10) projetos e vinte e um (21) projetos que respondem a
compromissos institucionais e às demandas diretas dos indígenas. No momento, as
ações das executoras já tiveram início após as discussões nas aldeias, através das
reuniões de validação dos planos de trabalho (Fotos 1 e 2). Portanto, neste cenário
complexo o número de ações, de atores e de atividades em campo se multiplica a cada
dia.
A estruturação da GAI por Rotas, não mais por programas do PBA-CI, está favorecendo
a qualificação dos atendimentos, pois há uma maior identificação dos técnicos, analistas
e coordenadores com o público indígena. Durante os primeiros anos de implantação do
PBA-CI, a vocação temática das ações produziu alguns efeitos indesejados, uma vez
que projetos semelhantes foram aplicados em contextos muito distintos. Neste sentido, a
reestruturação com foco na atuação ‘étnica’ e não ‘temática’ seguramente contribuirá
para o fortalecimento do indigenismo corporativo da Norte Energia. Estima-se que esta
reestruturação produzirá resultados expressivos, de modo que no próximo relatório
trimestral a análise das atividades da GAI será apresentada em seções divididas por
rotas e não mais por programa, com tem sido feito desde 2014.
Além das contratações das executoras para o trabalho nas Rotas, em janeiro foi
contratada a empresa Worley Parsons para a revisão da matriz de impacto e
reelaboração do PBA-CI. Como já relatado, o plano de trabalho submetido à FUNAI em
maio, não foi aprovado e as atividades nas aldeias foram suspensas. Estas atividades não
foram retomadas até o momento. O atraso não tem sido considerado um problema para
o relacionamento com os indígenas, pois estão em andamento as ações de curto prazo
das executoras. Entretanto, os indígenas já vêm demonstrando maior interesse na
revisão. Segundo comentou uma liderança indígena (entrevistada em 12/11/2019), esta
revisão será uma oportunidade de reorganizar seu relacionamento com a Norte Energia.
Enquanto a FUNAI não autoriza o início das atividades de campo, a equipe da revisão já
concluiu a análise de dados secundários e realizou seminário sobre o assunto com a
participação da equipe da GAI e colaboradores. Este tema tem sido tratado em reuniões
com a FUNAI. Acredita-se que a atividade será retomada nos próximos meses.
O Plano de Gestão permanece sendo executado diretamente pela Gerência de Assuntos
Indígenas com a atuação direta da antropóloga gerente e apoio da equipe de
coordenadores e gestores da GAI. O foco principal do Plano de Gestão é a participação
em reuniões institucionais e o acompanhamento da execução do PBA-CI através das
reuniões dos Subcomitês e do Comitê Gestor. Como relatado anteriormente, a gerente
de assuntos indígenas participa regularmente de reuniões com os indígenas para tratar
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tanto do planejamento de ações de longo prazo, quanto do atendimento de demandas
emergenciais.
Após as reuniões de 2018 e início de 2019, não foram mais realizadas reuniões dos
Subcomitês e do Comitê Gestor. Uma das razões para a não realização das reuniões do
CGI são as reuniões realizadas com todas os indígenas no âmbito da Câmara de
Conciliação e Arbitragem, instituída pela Advocacia Geral da União para mediar a crise
no relacionamento com os indígenas Asurini. Em julho, os indígenas Asurini, da Terra
Indígena Koatinemo, interditaram a passagem pelo rio Xingu, impedindo a realização
das atividades do PBA-CI. Esta interdição teve como objetivo pressionar a GAI para a
contratação de uma executora para realizar as atividades do TR de 24 meses. Esta
interdição mobilizou o Ministério Público Federal. O impasse da situação resultou na
criação de uma Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, que pela primeira vez foi
acionada para exercer a mediação direta entre a Norte Energia e as demandas dos
indígenas. As reuniões da Câmara de Conciliação e Arbitragem têm envolvido todos os
indígenas, não apenas os Asurini, e todas as instituições intervenientes, incluindo
FUNAI e SESAI. A diretriz adotada pelo poder judiciário é a da formação de Acordos
para o cumprimento de compromissos assumidos no âmbito do licenciamento. A
condução dos trabalhos da CCA está organizada em reuniões ampliadas, realizadas a
cada mês nas dependências da FUNAI em Altamira (Fotos 3 e 4). Como informa a
gerente da GAI os principais temas abordados nas reuniões do CCA são (a) o modelo de
gestão do PBA-CI; (b) a indenização monetária relacionada à interrupção da atividades
do Programa de Atividades Produtivas; (c) a revisão do PBA-CI; (d) as pendências dos
compromissos assumidos em atas pela NE; (e) os desafios para atual execução do PBACI; (f) a regularização fundiária das Terras Indigenas. O planejamento da CCA é
concluir as reuniões com todas as etnias ainda em 2019 e definir os acordos com os
indígenas no início de 2020. Importa destacar que a CCA tem desempenhado um
importante papel de mediação entre indígenas, Norte Energia e instituições. A CCA tem
efetivamente discutido o papel e os compromissos dos diferentes atores institucionais
envolvidos com a questão indígena na região.
O Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) mantém o apoio às 30 associações
indígenas estruturadas em todas as terras indígenas e junto aos indígenas citadinos e
ribeirinhos. As atividades constantes deste programa incluem as capacitações, o apoio à
a organização/realização de reuniões dos indígenas e a estruturação das sedes das
Associações Indígenas no RUC Tavaquara (antigo RUC Pedral). A executora
Equilíbrio, que atua na Rota Citadinos e Ribeirinhos, tem dedicado grande esforço no
apoio às seis associações indígenas com as quais atua, a saber: Associação dos Índios
Moradores de Altamira (AIMA); Associação Agrícola Representante do Índio Regional
de Altamira Xipaia e Curuaia – KIRINAPA (ACARIRÁ); Associação Indígena Nativa
Curuaya de Altamira (INKURI); Associação Juruna Tubyá (TUBYÁ); Associação das
Comunidades Indígenas Ribeirinhas da Região de Altamira (Takurarê); Associação
Indígena Juruna Kuxima da Aldeia São Francisco (AIASF KUXIMA).
O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) é composto por três projetos que
tratam do planejamento, monitoramento e conservação territorial e ambiental. As
atividades são desenvolvidas em todas as terras indígenas pelas executoras contratadas
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em acordo com as demandas e aprovação dos próprios indígenas, incluindo realização
de oficinas de capacitações, ações de monitoramento e manejo.
No plano das ações de monitoramento destacam-se as atividades de monitoramento
participativo da caça e pesca. Na Volta Grande são realizadas campanhas mensais de
monitoramento, totalizando 252 dias de monitoramento por ano. No rio Bacajá são
campanhas quinzenais, totalizando 60 dias de monitoramento por ano. Nas outras
regiões os monitoramentos seguem os ciclos hidrológicos. Como ilustra o Registro
Fotográfico (Fotos 05 e 06), as atividades seguem sendo realizadas com a participação
regular dos colaboradores indígenas.
É importante registrar novamente que na Volta Grande, no trecho de Vazão Reduzida, o
resultado mais expressivo já conhecido por meio do monitoramento é a redução no
tamanho, ou emagrecimento, do pacu pescado. O pacu é importante para a dieta dos
indígenas, portanto, há grande interesse nestes monitoramentos, que servem de base
para a implantação e medidas de controle e recuperação deste impacto. Embora
questionados por ONGs, os resultados dos monitoramentos do PGTI apresentam
consistência. Trata-se de dados seguros que possibilitam que a metodologia seja
continuamente ajustada e que os resultados possam servir como parâmetros para as
estratégias e decisões sobre a gestão territorial e ambiental 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) que, a partir da emissão da LO, tornou-se objeto do Termo de Cooperação
316, assinado pelos presidentes da FUNAI e da Norte Energia. 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.
Atualmente estão contratados 56 colaboradores para atuarem diretamente nas UPTs.
Destaca-se que 12 indígenas estão contratados no âmbito do PPTMX (etnias Xipaya,
Curuaya, Araweté, Arara e Juruna). Segundo informou o gestor da GAI, a FUNAI ainda
não recebeu formalmente as oito UPTs já construídas e em operação (Foto 30, Base
Operacional da Volta Grande do Xingu). As adequações exigidas estão sendo realizadas
e, mais uma vez, está sendo pactuado o protocolo de entrega formal destes
equipamentos. Ainda assim, persistem as dificuldades para construir as três UPTs
restantes. Em duas situações, há problemas de segurança para os trabalhadores e
contratados. Na Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri, posseiros e madeireiros
impedem os empreiteiros de acessar as áreas para a construção da UPT. Na área
interditada Ituna-Itatá, há uma dificuldade logística, pois, a UPT está localizada em área
de difícil acesso.
Com relação ao Centro de Monitoramento Remoto, segue sendo operado na FUNAI em
Brasília por 09 colaboradores também contratados pela Norte Energia. Como já
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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. Está em discussão a extensão dos compromissos da Norte Energia com o
CMR para todo o período da concessão.
Como já relatado, a sede da FUNAI foi entregue totalmente equipada em 30 de outubro
e inaugurada no dia 11 de novembro de 2018. Apesar de ser utilizada desde 2018,
prédio, seus móveis e equipamentos, ainda não foram formalmente transferidos para a
FUNAI.
O Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI), como relatado anteriormente,
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. Este programa mantem uma
gestora específica, pois o tema exige uma abordagem regional. A gestora do PEEI
interage com as equipes das rotas, com as executoras e com as instituições
intervenientes.
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) que discute os temas relacionados ao Território
Etnoeducacional do Médio Xingu. Em setembro o PEEI apoiou a participação dos
Juruna e Arara na Audiência Pública promovida pelo Ministério da Educação/MEC, em
Belém, para a elaboração participativa do “I Plano Nacional da Educação Escolar
Indígena/PNEEI”. Nesta ocasião os indígenas visitaram o Sistema Educacional
Interativo da Secretaria Estadual de Educação – SEI/SEDUC (Fotos 7 e 8). Com relação
ao Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas, do total de 34 escolas a serem
construídas, já foram concluídas 20 e entregues 15, 05 aguardam a entrega e 01 está em
construção.
O Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI) segue sendo executado através dos
projetos: Reestruturação física, Fortalecimento das práticas tradicionais de saúde e
Educação em saúde indígena. Como PEEI, este programa mantem uma gestora
específica, pois o tema exige uma abordagem regional. A gestora do PISI interage com
as equipes das rotas, com as executoras e com as instituições intervenientes.
Como relatado anteriormente, dentre as ações em andamento destacam-se a conclusão e
entrega de cinco Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e cinco sistemas de
abastecimento de água, o aluguel e reforma na Casa de Saúde Indígena (CASAI) e a
evolução das discussões sobre o Acordo de Cooperação entre a Norte Energia e a
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS).
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 outubro de 2019 foram construídas e equipadas 31 UBSI, 26 já entregues e 05
prontas para serem entregues à SESAI. Como apresentado no Registro Fotográfico, as
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novas UBSI são equipadas e muito mais adaptadas do que os antigos postos de saúde
(Fotos 9 e 10). Vale a pena reafirmar que todas as UBSI estão localizadas nas aldeias da
região e são muito valorizadas pelos indígenas e pelos profissionais de saúde que atuam
nas aldeias.
Além da construção das UBSIs, o PISI acompanhou o aluguel e a reforma das novas
instalações da CASAI. O imóvel tem capacidade para recepcionar e acomodar todos os
indígenas da região, com salas de atendimento, refeitório e alojamentos separados por
etnia. Esta nova sede da CASAI está localizada nas proximidades da orla do Xingu e
apresenta condições muito melhores para o atendimento aos indígenas (Fotos 11 a 14).
Para a mudança, o PISI providenciou veículos e carregadores para a mobília,
equipamentos, bem como transporte para os indígenas internados e seus familiares. Em
outubro foram transferidos 91 indígenas entre adultos, idosos, crianças e recémnascidos.
No âmbito do fortalecimento das instâncias de controle social o PISI apoiou a realização
37ª reunião ordinária do Conselho Distrital de Saúde Indígena, entre os dias 16 e 20 de
setembro (Fotos 15 e 16). A contribuição do PISI garantiu a logística de transporte,
locação de auditório e refeição para os participantes.
Embora os compromissos do PISI estejam sendo atendidos, ainda não houve a
formalização junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). A entrega das
UBSIs será consolidada com a assinatura do “Acordo de Cooperação TécnicoFinanceira para a Execução de Ações do Componente Indígena do PBA-CI da UHE
Belo Monte”. Além da doação da infraestrutura e equipamentos, este acordo inclui
outros pontos como a manutenção, a doação de veículos e a contratação de recursos
humanos (150 profissionais pelo período de cinco anos). Apesar da importância destes
acordos para a qualificação do atendimento à saúde indígena na região, a GAI ainda
enfrenta dificuldades no diálogo com a SESAI. A formalização destes acordos merece
toda a atenção e será objeto dos próximos relatórios, afinal, com a implantação de novos
equipamentos de saúde, haverá um aumento da capacidade de atuação bem como um
aumento nas notificações da área da saúde indígena na região. Nesse sentido, é
importante atualizar os dados já existentes e monitorar cuidadosamente os dados atuais
para poder avaliar adequadamente as condições de saúde e compreender as novas
informações que surgirão. Assim, o PISI estará preparado para evitar as eventuais
acusações de que o empreendimento contribuiu para o aumento dos problemas de saúde.
As ações do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI)
também estão integradas aos termos de referência de 24 meses que estão sendo
executados pelas empresas contratadas. O acompanhamento destas atividades está sendo
realizado pelas equipes de cada Rota. Em cada terra há atividades específicas 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. Como ilustrado no Registro Fotográfico (Fotos 17 e
18), na rota Volta Grande foram realizadas oficinas de artesanato, como das vezes
anteriores, com ampla participação dos indígenas. Junto aos ribeirinhos e citadinos
foram discutidas e planejadas as ações para a realização do Seminário dos Anciãos e
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para os intercâmbios com a Aldeia Tuba-Tuba, na Terra Indígena do Xingu. Estas
atividades estão sendo organizadas junto com as associações indígenas.
Como analisado anteriormente, o PPCMI tem desempenhado um papel secundário no
conjunto do PBA-CI. Por tratar de um programa que aborda temas estritamente
relacionados à visão de mundo dos indígenas e por ser responsável pela divulgação e
valorização de suas diferentes manifestações culturais, o PPCMI é um importante
instrumento para que os indígenas reflitam sobre sua condição atual e sobre as
ambiguidades de seus posicionamentos no convívio com o empreendimento.
O Programa de Atividades Produtivas (PAP) sempre ocupa o centro do interesse dos
indígenas, das agências indigenistas e das equipes da GAI. Com a reestruturação as
equipes do PAP estão distribuídas nas equipes das rotas. Com isso, os temas do PAP
estão, efetivamente, ocupando a atenção de toda a equipe da GAI. Como relatado
anteriormente, as atividades produtivas estão divididas em projetos voltados para a
subsistência e para a comercialização. A comercialização é o principal foco de atenção
dos indígenas, que se interessam em gerar renda a partir de atividades desenvolvidas no
interior de suas terras.
As atividades do PAP seguem sendo executadas diretamente pela GAI e pelas
executoras.
Com relação ao período em análise, as executoras iniciaram seus ciclos de atividades se
concentrando nas reuniões de validação, nos detalhamentos executivos e nas entregas de
insumos e materiais. Em todas as rotas foram entregues insumos, equipamentos e
veículos relacionados aos projetos de ampliação, manejo e comercialização da criação
de peixes em tanques rede; preparo de área, orientação técnica e acompanhamento das
roças anuais; coleta da castanha; cultivo de cacau; o fortalecimento da cantina
comunitária; criação de aves e cultivo de hortas domésticas (Fotos 19 a 28).
Conforme analisado em relatórios anteriores, apesar do ambiente de críticas constantes,
as atividades são, em geral, avaliadas positivamente pelos indígenas. Na verdade, as
críticas ao PAP se confundem com as demandas por novas atividades e projetos. Neste
sentido, há um desencontro entre a percepção de tempo de indígenas e técnicos do PAP.
Por um lado, há uma urgência em resultados e demandas, sempre crescentes, por novos
produtos e insumos. Por outro, existe a necessidade de construir racionalidades
produtivas que sejam sustentáveis em projetos de longo prazo. É também fundamental
considerar que os projetos do PAP são desenvolvidos em contextos muito diferentes do
ponto de vista social, cultural e geográfico, abarcando desde as comunidades na região
da Volta Grande do rio Xingu, no entorno do empreendimento, até aldeias muito
distantes como nos rios Iriri e Curuá. Não obstante estes desafios enormes, o PAP tem
conquistado maior aceitação e adesão dos indígenas no planejamento e implantação de
seus projetos, como ilustram as imagens a seguir.
O Programa de Supervisão Ambiental (PSA) passou a ser executado pela empresa
Verthic, em 2019, mantendo o objetivo de repassar informações sobre o PBA Geral para
os indígenas da Volta Grande e Bacajá, bem como qualificar a participação dos
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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 e resgate de fauna (Foto 29). Com a reestruturação da GAI o gestor do
PSA está integrado às equipes das rotas Volta Grande e Bacajá.
Uma das atribuições do PSA é a realização das reuniões do Comitê de Monitoramento
do Trecho de Vazão Reduzida - (condicionantes Nº 05 da LP Nº 01 da LI). Após dois
anos sem atividade, a retomada das reuniões do Comitê passou a ser parte do escopo de
contratação da Verthic. Os indígenas já demonstraram interesse em retomar estas
reuniões, porém ainda não está agendada. A retomada destas reuniões é fundamental,
especialmente por que em 2019 está será concluída a instalação da última 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, as atividades do Comitê são a garantia de que as
perspectivas dos indígenas sejam consideradas na plena implementação do trecho de
vazão reduzida.
As ações do Programa de Infraestrutura (PIE) estão sob a responsabilidade da
Gerência de Assuntos Indígenas. Como os programas de saúde e educação, o PIE se
manteve como um programa que atende a todas as rotas. A equipe segue formada por
engenheiros, analistas, técnicos e fiscais que acompanham o planejamento e a execução
de obras em todas as aldeias. As obras administradas pelo PIE incluem projetos de
melhoria e implantação do sistema viário, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial, coleta e destino final de resíduos sólidos, implantação de
redes de energia elétrica e iluminação pública, projeto de construção de escolas,
unidades básicas de saúde, postos de vigilância e sedes institucionais da FUNAI, DSEI
e Museu do Índio.
O andamento destas obras, como informado pelo gestor do PIE, é apresentado no
quadro a seguir e nas Fotos 30 a 36 do Registro Fotográfico (Anexo 3).
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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, que passou a ser chamado de
RUC Tavaquara.
Atualmente este público-alvo é tratado no âmbito das atividades
da Rota Citadinos/Ribeirinhos.
Com relação ao acompanhamento das famílias indígenas ribeirinhas, a GAI tem
ampliado o diálogo com as comunidades e com a FUNAI, incluindo famílias das
comunidades Jericoá I e II, Sítio Kanipá, Ilha da Fazenda e São Francisco. Nos meses
de agosto e setembro foram realizadas reuniões de discussão e validação dos planos de
trabalho detalhados para ações nos próximos dois anos. Como relatado nas análises
sobre as atividades produtivas, já estão em andamento ações concretas como o apoio ao
manejo de cacau, cultivo de pimenta do reino e criação de aves. Apesar da
intensificação da atuação da GAI, a relação com as famílias indígenas ribeirinhas ainda
não está estabilizada.
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), parte das condicionantes da LP, e o
Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI), parte do PBA-CI, seguem
integrados à Superintendência de Comunicação e Imprensa. O PCI mantém
comunicação diária com os indígenas, através do sistema composto por 81
equipamentos de rádio instalados em todas as aldeias, nas comunidades ribeirinhas e em
associações na cidade de Altamira. A instalação e a manutenção dos equipamentos
seguem sendo realizadas pela equipe do PCI, que visita periodicamente as aldeias.
Através do sistema de rádio os indígenas, a Norte Energia, as empresas contratadas e as
instituições, circulam diariamente informações sobre o andamento das ações
indigenistas e sobre outros temas de seu interesse. Em média são realizadas 300
comunicações mensais, sendo que a maior parte destas demandas está relacionada aos
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temas combustível e manutenção de motores. Desde 2011, o PCI é fundamental para os
indígenas encaminharem demandas e reclamações, cujas rotinas já estão incorporadas
no dia-a-dia das aldeias. A cada ano aumenta o número de rádios instalados. Em 2011
eram 32, atualmente são 81, sendo que há solicitação para instalação de novos
equipamentos.
No âmbito do Programa de Comunicação Não Indígena (PCNI), a condução segue com
a mesma equipe que está instalada no mesmo espaço do PCI. Seu foco de atuação é a
capacitação, controle e monitoramento dos trabalhadores que atuam nas aldeias. Desde
2014 já foram capacitados 3047 trabalhadores – em 2019 foram capacitados 222
colaboradores. 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).
5.0
Sistema de Gestão
A atualização do andamento dos Sistemas de Gestão da NE, da Eletronorte e das
empresas responsáveis pela obra principal, foi feita considerando, como data de corte
documental, o período de julho a setembro de 2019. Foram utilizadas tanto as
informações disponíveis no 27º RSAP, como aquelas obtidas durante os trabalhos de
campo realizados entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019.
5.1
Sistema de Gestão da NE
O processo de implantação do SGI foi dividido em duas etapas, a primeira incluiu 2
Superintendências, a Socioambiental e de Assuntos Indígenas e a de Gente e Gestão.
Esta primeira etapa foi considerada um projeto “piloto” de implantação do SGI, a qual
havia sido considerada concluída no período anterior. No entanto, as ações posteriores
previstas não foram integralmente realizadas, dentre estas o levantamento de aspectos e
impactos e perigos e riscos.
A segunda etapa inclui a ampliação do sistema para outras 29 áreas e encontra-se em
curso. Inicialmente está segunda seria concluída ao final de 2019, porém um novo
cronograma está sendo proposto, sendo que as atividades para a conclusão do SGI
nestas áreas deverão ocorrer ao longo do primeiro semestre de 2020.
A seguir serão apresentados os avanços do SGI para os temas Ambientais (Seção 5.1.1)
e de SST (Seção 5.1.2), a exemplo dos relatórios anteriores.
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5.1.1
Sistema de Gestão Integrado - Temas Ambientais
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em novembro de
2019, foram apresentados os avanços nas questões do SGI, de modo a evidenciar o
andamento dos procedimentos de gestão voltados para as questões ambientais.
Conforme exposto anteriormente algumas atividades da fase piloto ainda devem ser
concluídas. Observou-se que o foco no período se deu em atividades para expansão do
SGI para as demais superintendências. As principais atividades realizadas foram:
Elaboração de 351 documentos, dentre estes:
•
•
•
•
•

8 Políticas
2 Manuais
40 Instruções Normativas
136 Instruções de Processo
165 Instruções de Trabalho

Segundo a lista de documentos apresentada pela NE, os documentos do SGI apresentam
o status mencionados na Tabela 5.1.1.a a seguir.
Tabela 5.1.1.a Status Documentos do SGI
Qtd.
182

Status
Aprovado final

45

Treinado

102
09

Em aprovação
Em elaboração

4

Verificação

3

Diretoria

6

Cancelado

Descrição
Documentos já está aprovado e disponível para consulta
Realizado treinamento específico de acordo com a demanda do
gestor
Documentos está sendo aprovado
Documento está sendo elaborado
Documentos está para avaliação do Grupo de Verificação
(Jurídico, Auditoria Interna e Compliance)
Documentos está para avaliação dos diretores
Documentos foi cancelado pelo gestor
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Figura 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI em Porcentagem
1%
2%

1%

2%

Aprovado final
Treinado
Em aprovação

29%

Em elaboração

52%

Verificação
Diretoria
Cancelado

13%

Conforme se observa 52% (182) dos documentos do SGI encontram-se aprovados,
porem para apenas 13% (45) ocorreu treinamento específico.
Recomenda-se que a NE intensifique no próximo período o n° de treinamentos
específicos do SGI, de modo a atingir o máximo de áreas da empresa e de pessoas. Um
cronograma de treinamento visando 100% dos treinamentos dever ser elaborado.
Os documentos do SGI contemplam neste
(Superintendências/Gerências/Coordenações):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

momento

as

seguintes

áreas

Diretoria de Regulação e Comercialização
Superintendência Planejamento Regulação e Comercialização
Superintendência de Segurança de Barragens
Superintendência de Comunicação e Imprensa
Superintendência de Compliance
Superintendência de Comissionamento e O&M
Gerência de Assuntos Administrativos e SST
Gerência de Gestão de Pessoas
Gerência de Segurança Corporativa
Gerência de Suprimentos
Gerência de Recursos Tecnológicos
Gerência de Operação e Implantação
Gerência de Orçamento e Informações Gerenciais
Gerência de Contratos
Gerência Governança Corporativa
Gerência de Fiscalização e Medição
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerência de Assuntos Indígenas
Gerência de Monitoramento Socioambiental
Gerência de Projetos Socioambientais
Gerência Financeira
Gerência de Gestão Tributária
Gerência de Planejamento Econômico e Financeiro
Gerência de Tesouraria e Contas a Pagar
Gerência de Gestão e Infraestrutura
Coordenação de Sistema de Gestão
Auditoria Interna

Conforme relatado no período anterior, foram realizadas as duas auditorias internas
previstas, uma voltada para os temas ambientais do SGI e outra para os temas de SST.
As Auditorias Internas de SST ocorreram entre os dias 06 a 10 de maio e as para os
temas ambientais entre os dias 01 a 05 de julho. Para o tema de SST o relatório da
auditoria interna apresentou 7 pontos de melhoria que estão sendo tratados pelo SGI.
Foi definida também uma agenda de auditorias para a condução do processo conforme
exposto na Figura 5.1.1.b abaixo
Figura 5.1.1.b
Cronograma de Auditorias para o SGI

O cronograma da Figura 5.1.1.b, apresentado no relatório anterior, indicava para o
período a realização de auditorias em 4 áreas diferentes. No entanto, nenhuma evidência
destas auditorias foi apresentada.
A partir de outubro de 2019, o projeto passaria para a Fase 3, que consiste em uma
implementação assistida pela SG4 a qual se finda em dezembro de 2019. Algumas
campanhas de divulgação do SGI foram iniciadas no período anterior pela NE, no
entanto, devido a inconsistências técnicas da plataforma de divulgação o processo foi
paralisado. Reitera-se a premente necessidade de prosseguir com o processo de
divulgação do SGI.
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Com base no exposto, a NE deverá apresentar uma agenda/cronograma para a
finalização da implantação do SGI, com estabelecimento explicito de etapas para que se
alcance todos os níveis operacionais da UHE Belo Monte e envolvimento das partes
interessadas. Assim, deve ser apresentado o marco final da implantação do SGI,
inclusive para a mensuração do andamento e da evolução.
Para que o SGI atenda o cronograma em tempo hábil e de maneira concreta, recomendase a formação de agentes multiplicadores em todas as áreas de abrangência do SGI.
Entende-se ainda que as ações do SGI relatadas no RSAP apresentam informações
aquém das ações realizadas e observadas em campo. Assim sendo recomenda-se que os
futuros RSAP’s detalhem melhor as ações realizadas, conforme segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentar os avanços na elaboração e aprovação da documentação;
Identificação de Aspectos Impactos e Perigos e Riscos;
Organograma atualizado;
Cronogramas de ações gerais e específicas;
Avanços no período e análise crítica;
Campanhas de divulgação;
Matriz de treinamento (Levantamento da necessidade de treinamento);
Treinamentos realizados;
Registros de Desvios e Não Conformidades e suas Tratativas;
Reuniões e análises críticas;
Conformidade legal;
Gestão de Mudanças; e
Emergências no período e atendimento.

5.1.2
Sistema de Gestão Integrado - Temas de SST
A Equipe de SST participa do desenvolvimento do Sistema de Gestão, no entanto, o
desenvolvimento ainda não avançou substancialmente nas diretorias, superintendências
e gerências não pertencentes ao projeto piloto, o que inclui a Operação e Manutenção.
Na semana da visita de campo, ocorreu o treinamento de divulgação de alguns
procedimentos de SST para funcionários da Eletronorte, entre outros.
A estratégia da Norte Energia, considerando o fato da usina estar em operação, é
elaborar procedimentos que julgaram pertinentes e importantes, divulgá-los e cobrar sua
implantação na sequência, por meio do processo de supervisão, gerando Registros de
Desvios. Nesse contexto, até o presente momento, as contratadas têm tratado o efeito do
desvio indicado nos RDs, não a causa básica; consequentemente não tende a ocorrer
melhoria contínua do processo e serão coletados resultados similares aos reportados.
De acordo com o relato, esta área está programada para ser abarcada no final da fase de
implantação do sistema, pois contará com o resultado da evolução de todo o trabalho
nos demais setores, o que proporcionaria maior efetividade. Entretanto, o que se notou
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nesta 27ª Missão de Monitoramento foi a dilatação de datas compromissadas em função
de possíveis futuras alterações na estrutura organizacional, agora voltada
exclusivamente para a fase de operação. Na prática, em campo, não há menção aos
procedimentos e diretrizes do Sistema de Gestão da Norte Energia. A Eletronorte segue
com a proposta de adotar procedimentos e regras internas nas usinas e a Norte Energia
com o seu Sistema de Gestão em desenvolvimento.
Existe a necessidade bastante imperativa de a Norte Energia avançar na etapa de
planejamento do Sistema de Gestão, ou seja, no levantamento de perigos e avaliação de
riscos, determinação dos controles (ferramentas de gestão) para minimizar os riscos,
desenvolvimento dos procedimentos para efetiva gestão, implantação dos
procedimentos e, finalmente, o monitoramento da efetividade dos controles.
Foi reafirmado que sempre quando houver oportunidade haverá o desenvolvimento de
procedimento para a Operação e Manutenção com a participação efetiva da equipe da
Eletronorte. Apenas o procedimento de Ordem de Serviço Interna (OSI, IN-DPI030/2019, Revisão 00 de 30/05/2019) contou com a participação da operadora; no
entanto, este procedimento teve como maior objetivo facilitar e agilizar a liberação dos
equipamentos que estavam recém entregues, mais especificamente para eliminação de
pendências após a entrada em operação. Se, por um lado, o procedimento facilita e
desburocratiza a liberação, por outro imputa uma responsabilidade muito grande para os
operadores que não possuem tempo hábil para liberar os equipamentos da forma correta
(devido ao grande número de OSIs), ou seja, indo até a frente de trabalho e garantindo o
pleno conhecimento das tarefas a serem executadas e os controles/bloqueios
necessários. Esse fato foi considerado como de grande risco para as instalações e
funcionários, inclusive, segundo informações dos próprios operadores, os poucos
profissionais têm que liberar cerca de 700 ordens por mês e incidentes têm ocorrido.
Dentre os procedimentos já elaborados no SGI, distribuídos em diversas etapas de
validação, parte destes englobam metodologia para temas exclusivos de Saúde e
Segurança, não tendo sido apresentados procedimentos para execução da operação e
manutenção dos equipamentos com a inclusão de requisitos de saúde e segurança. A
estratégia da Norte Energia é criar procedimentos que, pela sua experiência, seriam os
mais relevantes para a atual necessidade da fase de operação e manutenção, ou seja, não
houve, até o momento, a execução da etapa típica de implantação de um Sistema de
Gestão, o planejamento. Nesta etapa inicial é quando normalmente se mapeiam os
processos para se identificar quais as tarefas a serem executadas, quais os riscos
envolvidos, quais os controles a serem adotados, sejam pelos funcionários próprios ou
terceiros. Inclusive o Plano de Atendimento a Emergência – PAE foi elaborado com
essa mesma premissa: aproveitando modelo e experiência dos envolvidos.
Segundo a Equipe de SST e do SGI, diante da ausência de definições em relação à nova
estrutura da NE, que atuará na etapa de operação plena, nenhuma evolução ocorreu no
período. As ações paralelas para identificação e gestão de risco estão mantidas:
supervisão, emissão de Análise Preliminar de Risco (APR), emissão de Ordem de
Serviço Interna (OSI), e outras.
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Maiores detalhes sobre a integração estão apresentados na Seção 5.1.1.
Considerando as discussões mantidas durante a missão, ainda que não tenham sido
apresentados os resultados práticos da identificação de perigos e avaliação de riscos, em
especial para a operação e manutenção, a expectativa é que estejam contempladas, na
extensão do sistema de gestão para as demais áreas da empresa, todas as melhorias
apontadas durante o processo de implantação das duas Superintendências. De acordo
com a Norte Energia, o levantamento não foi finalizado em função de possíveis
alterações na estrutura e cargos da companhia; o parecer desta Consultoria
Socioambiental Independente é que o levantamento pode e deve ser realizado
independentemente de pessoas. Essa situação se repete como no grande período em que
não havia definições sobre a nova estrutura de diretorias para a fase de gestão.
As recomendações seriam assumidas como Registros de Não-Conformidades no
Sistema de SSTMA para tratamento, porém nenhum resultado ou discussão foi
apresentado. Foi também cogitada a possibilidade das recomendações da Consultoria
Socioambiental Independente serem incorporadas no sistema, que carregaria consigo
análise das possíveis causas e plano de ação, além do fluxo de aprovação do registro.
A programação de auditorias internas de 2020 foi apresentada em outubro/2019 para
avaliação e aprovação, mas ainda não existe qualquer parecer a respeito.
Gestão interna de Saúde e Segurança do Trabalho
A Gestão de SST da NE também adota ações de controle e gestão para processos
internos que garantem a segurança e atendimento de requisitos legais aplicáveis aos
funcionários próprios.
É possível conferir o atendimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico
de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), da gestão da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), gestão dos treinamentos, entre outros. Em resumo os
principais compromissos legais estão assegurados para os funcionários da Norte
Energia.
As análises ergonômicas que envolvem os trabalhos de funcionários da NE foram
conduzidas pela empresa Previne, contratada com o objetivo de realizar a Análise
Ergonômica das Tarefas (AET). Na reunião conduzida com a Enfermeira do Trabalho
ficou evidenciado que ainda existem ações a serem estruturadas no âmbito da gestão
ergonômica, que vão além da elaboração da análise ergonômica e adoção de um
pequeno conjunto de ações corretivas de postos de trabalhos, divulgação de dicas,
realização dos exames periódicos e gestão de queixas. É necessária a constituição de um
Comitê de Ergonomia para estruturação de um programa muito mais amplo, inclusive
para auxiliar na compra de mobília, realização de reuniões periódicas e muito mais. O
estudo também será refeito por consequência da mudança de diversos postos de trabalho
e funcionários, além da possível futura alteração de postos de trabalho quando os
funcionários ocuparem outros edifícios.
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A Equipe de SST da NE foi estruturada de modo a garantir, prioritariamente, o
gerenciamento das empresas contratadas (Supervisão de SST), sendo as demais
atividades de gestão interna distribuídas entre seus técnicos. Assim, os principais
aspectos legais são atendidos pelas diversas ações de gestão que adota. Nesse contexto,
está assegurado o atendimento a diversos temas, os quais não costumam apresentar
grandes alterações no período, além de se manterem em conformidade com o que
preconiza a legislação e as necessidades internas do empreendedor.
5.1.3
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 a equipe de gestão de SST da NE são compostas pelos profissionais
apresentados no Quadro 5.1.3.a, a seguir. Durante o trimestre avaliado houve o
desligamento de um dos Estagiários que davam apoio à gestão. Segundo a NE, a vaga
será mantida e, em breve, haverá substituição do profissional.
A maior representatividade de corpo técnico continuou localizada na obra principal, em
virtude da proximidade do encerramento das atividades de construção e montagem e
devido à busca pelo cumprimento das metas. Notadamente, como indicado em diversas
oportunidades durante esta última missão de monitoramento, a execução das atividades
de rotina tem ocupado grande parte da carga horária dos profissionais, mais
especificamente a supervisão. Em linhas gerais, muito esforço é despendido na
observação de conformidade e desvios, além da análise das evidências de atendimento
por parte das empresas; essa estratégia não favorece a análise das reais causas básicas e
proposição de ações para tratamento efetivo, o que geraria à redução de registros de
mesma natureza. É possível imputar a lacuna de planejamento de gestão.
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Quadro 5.1.3.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 à operação
Técnicos de Segurança do Trabalho – Campo
Enfermeira do Trabalho
Auxiliar administrativo
Estagiário de SST
Brigadistas (distribuídos em turnos nas duas usinas)

Quantidade
Abril a
Julho a
junho/2019
setembro/2019
01
01
01
01
01
01
01
02
01*
00
08
08
01
01
01
01
02
01
53**
52**

O Técnico de Segurança que apoiava a Gestão da Eletronorte (*) retornou para suas
atividades junto à Norte Energia após o período de monitoramento, mas antes da visita
de campo, realizada em agosto/2019. Assim, a tabela apresenta essa alteração no atual
trimestre.
A Brigada de Emergência (**) está mobilizada nas duas usinas e distribuída em turnos
de modo a possibilitar atuação durante 24 horas todos os dias. Um dos integrantes atua
como supervisor em ambos os locais, em horário administrativo.
5.2
Sistema de Gestão da Eletronorte
5.2.1
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 pelo Coordenador de Meio
Ambiente da Eletronorte 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.
Desvios identificados tem sido alvo de ações corretivas em todos os momentos.
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A Eletronorte tem monitorado periodicamente o abastecimento, armazenamento e
manuseio de substâncias perigosas, bem como, o tratamento de efluentes domésticos,
esgoto sanitário, e realizado a gestão de seus resíduos sólidos.
Os desvios são alvo de investigação e correções necessárias, 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.
5.2.2
Sistema de Gestão da Eletronorte - Temas SST
Nesta seção está apresentada a avaliação de alguns dos principais processos da gestão
em desenvolvimento pela Eletronorte. Cabe destacar que possivelmente, com a
estruturação do SGI da NE e com o alinhamento junto a Eletronorte, a organização
destas informações e da avaliação poderá passar por alterações. O resultado da
Supervisão de SST realizado pela Norte Energia, a partir da sua estratégia de tratar a
mesma como uma contratada, está apresentado na Seção 6.3.4.
Metodologia de gestão
A metodologia de gestão está baseada no “Manual de Procedimentos de Segurança –
Complexo Belo Monte” (fevereiro/2019, Revisão 01), o qual não passou por alteração
neste período. O presente documento foi desenvolvido a partir do relato da existência de
diversos procedimentos adotados pela ELN em outras usinas, mas que deveriam ser
moldados à realidade local, bem como para garantir que os mesmos procedimentos
seriam adotados independentemente dos profissionais que atuassem ali (considerando a
rotatividade dos profissionais).
Ainda que exista um manual, até o momento não há garantias de que todas as
necessidades de gestão estejam contempladas. Da mesma forma como se registrou para
a Norte Energia, o processo de desenvolvimento desse documento partiu da
consolidação da experiência dos profissionais, não de uma metodologia de mapeamento
de processos, identificação de perigos, avaliação de riscos, identificação e atualização
da legislação, definição de objetivos e metas, além de uma política de gestão que
pautaria toda a gestão de risco.
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Estrutura de gestão
De acordo com as informações obtidas nesta missão de monitoramento, a ELN e NE
conseguiram garantir a permanência maior de uma equipe no local, bem como
determinar que um dos técnicos ficasse como o Coordenador de Segurança. Essa
estratégia garantirá uma maior continuidade nas ações necessárias para a gestão.
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 ELN informou apenas que realizou treinamentos de reciclagem na NR 10, 33 e 35,
além de treinamento da CIPA (NR-5). Além disso, ocorreram divulgações de diversos
temas relacionados à segurança por meio de diálogos de segurança.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), empossada em outubro/2018,
realizou duas inspeções mensais (julho e agosto/2019) e, diferentemente do trimestre
anterior, realizou todas as reuniões mensais no período.
Monitoramento interno
Na reunião realizada foi apresentado um conjunto de resultados da atuação em alguns
dos meses de trimestre. Restava, no entanto, que a organização dessa informação que
que se transforme num histórico, passível de análise e interpretação para que se possa
concluir sobre pontos fortes e oportunidades de melhoria, transformando-se numa rotina
de gestão bastante assertiva.
O resultado do monitoramento das atividades realizadas em campo estava sendo
registrado por meio do Ambiente Seguro, aplicação desenvolvida pela própria
Eletronorte. Entretanto, ocorreram registros (42 desvios) de forma mais intensificada em
fevereiro/2019 e apenas um em agosto/2019. De acordo com as informações
apresentadas na reunião realizadas durante esta missão de monitoramento, os registros
têm sido realizados a partir dos apontamentos feitos nas Listas de Verificação que os
Técnicos de Segurança do Trabalho têm aplicado, restando a tabulação e categorização
dos desvios para que possam ser analisados em intervalos de tempo planejados e que
sua interpretação possa trazer ações concretas para executarem e melhorarem o que for
necessário.
De fato, poucos acidentes foram registrados desde o início da operação, mas a discussão
desde então tem se pautado na gestão do risco em potencial e formação de uma cultura e
disciplina de gestão que perdurará por todos os anos de operação do empreendimento.
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Os resultados, de acordo com a Eletronorte, são rotineiramente registrados, porém ainda
não fazem parte do reporte periódico da Norte Energia, tampouco há qualquer avaliação
do desempenho das atividades de operação e manutenção. Apenas o resultado da
supervisão é apresentado no reporte, tal como ocorre desde o princípio da estruturação
da Equipe de SST. Nesse sentido, a Norte Energia ainda deve estruturar e incluir nos
próximos RSAPs um Relatório Mensal da Executora (RGM-E) com elementos mínimos
que permita uma avaliação substancial das atividades em execução ou executadas, bem
como o resultado de sua análise interna e proposição das ações para o próximo período,
no caso, o mês seguinte.
Sob o ponto de vista dos resultados da supervisão de SST realizada pela Norte Energia,
a Eletronorte foi mais intensamente avaliada no período (33 listas de verificação
aplicadas), diferentemente do registrado no trimestre anterior, quando apenas 22 listas
de verificação foram utilizadas. No entanto, a quantidade de desvios aumentou
significativamente, passando de 187 Registros de Desvios para 437 neste trimestre.
Outro importante resultado foi o percentual de atendimento aos desvios no último mês
(setembro/2019) ter alcançado 61 pontos, contra apenas 31 no último mês do trimestre
anterior. Segundo a Norte Energia, esse resultado se justificou pela determinação de
permanência de equipe e redução das substituições de profissionais de segurança.
Ainda que exista uma metodologia estruturada de planejamento e de execução, a
atuação da equipe de Segurança do Trabalho da Eletronorte possui maior foco na
solução dos desvios identificados, sejam aqueles pela Norte Energia, sejam aqueles
registrados internamente. Ainda existe pouca evidência em relação à realização de um
monitoramento/diagnóstico com foco na antecipação de Riscos/Problemas ou até
mesmo na determinação de controles eficazes que não gerassem desvios ou riscos para
os funcionários e instalações (etapa de planejamento de um típico sistema de gestão).
Plano de Segurança de Barragem (PSB) e de Emergência
A Superintendência de Segurança de Barragens manteve em curso as atividades de
implantação do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e, consecutivamente de
Emergência (Capítulo V). A gestão e a manutenção das estruturas, incluindo o
monitoramento e manutenção, estão em pleno curso e mantêm reportes periódicos para
a ANEEL, além de contar com apoio de consultores técnicos, relatórios internos,
identificação e adoção de oportunidades de melhoria.
Restavam apenas 2 barragens para serem comissionadas pela a Equipe da NE, a
Barragem de Fechamento Direita (BFD) e a Barragem de Fechamento Esquerda (BFE),
as quais estariam sendo entregues em novembro/2019.
As rotinas de manutenção incluem, além do monitoramento os equipamentos de
medição e anotação dos resultados, ações de limpeza e conservação das estruturas, cujas
atividades estão amparadas em procedimento escrito.
As vistorias continuam sendo realizadas, inclusive com frequência maior do que a
recomendada. Todas as informações são compiladas em relatório específico. As

69

informações solicitadas pela ANEEL têm sido protocoladas com a periodicidade
requerida.
Além das atividades de rotina, a Norte Energia mantém contato com empresa de
Consultoria Independente que percorreu, desde fevereiro/2019 até o fechamento do 27º
RSAP, 24 estruturas e teceu apenas comentários e providências de caráter de
manutenção, sem qualquer relação com a integridade das estruturas.
A implantação do PAE-Barragens segue em curso com a realização de simulados em
escala real junto às comunidades. Todo o processo de divulgação e envolvimento da
comunidade foi planejado para ocorrer de forma sequencial para proporcionar uma
evolução dos assuntos com o intuito de possibilitar um bom entendimento do conteúdo,
sem causar alardes desnecessários. A apresentação dos relatórios de simulação permitirá
avaliar a extensão e profundidade com que a análise crítica foi realizada pela equipe.
O sistema de comunicação para o caso de rompimento está em curso e, diferentemente
do que fora apresentado na última missão, estará focado na zona de auto salvamento.
Conforme demonstrado, o planejamento dos exercícios de simulados está distribuído em
5 etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Seminário de orientação: organizados em 3 ciclos, todos executados;
Simulado interno: atividade já concluída;
Simulado de mesa: simulação hipotética realizado com apoio de consultoria
Pimenta de Ávila em 25/07/2019;
Simulado funcional: atividade concluída;
Simulado em escala real: previsto para ser realizado em novembro/2109, cujos
resultados devem ser reportados no próximo RSAP.

A Equipe de Segurança de Barragem demonstrou possuir controle sobre as ações em
curso para a implantação do plano. É esperado que ainda neste ano sejam realizados
simulados para testar a metodologia.
Plano de Atendimento a Emergência – PAE
O Plano de Atendimento a Emergia (PAE) da UHE Belo Monte estava em fase de
aprovado quando a legislação estadual, que regulamenta a proteção contra incêndio no
estado, foi atualizada. Esse fato levou a necessidade de a Norte Energia revisar o
documento. A revisão do documento é esperada para o próximo período.
No período compreendido por este relatório (setembro/2019), as equipes de brigada de
ambas as Usinas continuaram mobilizadas e realizaram apenas um simulado de
emergência com o cenário “acidente envolvendo animais peçonhentos na central de
resíduos da Usina Belo Monte”.
Considerando a importância do tema e o resultado do atendimento à emergência
ambiental na UHE Pimental, a recomendação emitida sobre o tema em que se enfatizou
70

a realização de exercícios iniciados pelos cenários mais críticos ainda não pode ser
considerada atendida. Importante considerar que a recomendação objetivou os cenários
mais críticos e, neste momento, com a finalização das obras e início de plena operação
certamente existem outras possibilidades a serem exploradas. Também não foi
apresentado cronograma de simulados e demais ações de efetiva implantação do PAE
em ambas as usinas.
De acordo com a Norte Energia, os profissionais foram contratados com os
treinamentos de capacitação, em teoria, necessários para o combate à emergência.
Considerando a ausência de prática sistêmica de realização de simulados, não há como
garantir que o treinamento dos profissionais foi suficiente, tampouco decretar sua
eficácia.
As 28 Instruções de Trabalho apresentadas no 26º Relatório de Monitoramento
Socioambiental foram elaboradas, porém continuam “em aprovação”. Estes documentos
correspondem às diretrizes executivas a serem seguidas e aprimoradas sempre que
necessário para melhor atendimento às situações objeto.
A NE já possui alguns equipamentos de resgate, tais como macas, respiradores
autônomos, medidores de gases, tripé, acessórios de içamento/descida etc. Outros
equipamentos estão sendo adquiridos e/ou aguardados para completar os recursos
materiais necessários ao atendimento dos cenários de emergências identificados no
PAE.
Dos equipamentos que necessitam ser adquiridos, de acordo com o levantamento prévio
feito pela NE com apoio de empresa terceirizada, a compra de 78% foi efetivada. Do
material requisitado, 28% foi entregue e a previsão de recebimento do restante é
dezembro/2019. Os veículos recebidos (ambulâncias, caminhões de combate a incêndio
e caminhões pipa) encontram-se em uso e apoiando atividades diversas em ambas as
usinas.
O Relatório Gerencial Trimestral (RGT) não apresentou o resultado de desempenho da
atuação da Brigada de Emergência ou evidências de sua rotina, além da indicação do
relatório de simulado realizado em setembro/2019. É importante que a NE proponha um
formato adequado de reporte da atuação da brigada de emergência, seja por meio de um
painel de indicadores ou relato descritivo da rotina, resultados alcançados, atendimentos
realizados etc. Em resumo, o reporte deve possibilitar avaliar o nível de envolvimento e
desempenho dessa equipe frente aos desafios de um projeto em plena operação.
Para comunicação de emergências a Norte Energia busca um número de 3 dígitos para
facilitar a memorização. Até lá, foi implantado e divulgado número de telefone celular
que recebe qualquer chamada, a registra e redireciona para o responsável.
A finalização e início de uso do prédio que abrigará a equipe de emergência na UHE
Pimental estava pendente apenas do recebimento dos móveis que foram adquiridos. No
caso do prédio projetado para ser construído na UHE Belo Monte, por determinação da
ANEEL, nenhuma edificação poderia ser construída à jusante da barragem. Assim, um
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novo local será selecionado, embora o projeto tenda a ser aproveitado mesmo com
pequenos ajustes em função da nova localização.
A Norte Energia relata que existe a necessidade de regularização de incompatibilidades
entre e projeto executado e o que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Na UHE
Pimental resta a instalação dos extintores, requisitados em setembro/2019 e com
previsão de chegada ainda no quarto trimestre. As adequações são necessárias para
requerer a vistoria do Corpo de Bombeiros com o intuito de se obter a concessão do
Auto de Vistoria (AVCB), cuja vistoria do Corpo de Bombeiros está previsão para
ocorrer até o final de 2019. No caso da UHE Belo Monte, algumas adequações já estão
em implantação, inclusive durante a 27ª Missão de Monitoramento estava ocorrendo a
instalação do Sistema de Supressão por Gás FM 200. Era esperado que a conclusão da
instalação dos sistemas de proteção coincidisse com o término da montagem da UHE
Belo Monte, fato que poderá ser avaliado somente na próxima missão de
monitoramento (fevereiro/2020), quando a montagem deverá estar plenamente
concluída.
5.3
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 de
informações sobre esse 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. O Consórcio demonstra ter capacidade de
resposta às demandas emitidas pela Norte Energia por meio de sua Supervisão.
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 demonstrou esforços na melhoria da gestão até o trimestre
contemplado no presente relatório, inclusive manteve toda a sua estrutura de
gestão para auxiliar na gestão dos riscos decorrentes das atividades e toda a
carga de monitoramento determinada na gestão. No entanto, o que se observou
na visita de campo desta 27ª Missão de Monitoramento foi uma redução da
Equipe de SST, fazendo com que o Engenheiro de Segurança assumisse
(também) a gestão e (mais recentemente) a coordenação das atividades de Meio
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Ambiente, fato que conflita com o disposto no requisito 4.19 da Norma
Regulamentadora nº 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho, abaixo transcrita:
4.19 A empresa é responsável pelo cumprimento da NR, devendo assegurar,
como um dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exercício
profissional dos componentes dos Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho. O impedimento do referido exercício
profissional, mesmo que parcial e o desvirtuamento ou desvio de funções
constituem, em conjunto ou separadamente, infrações classificadas no grau I4,
se devidamente comprovadas, para os fins de aplicação das penalidades
previstas na NR-28.
Como alertado nos últimos relatórios, se antes a preocupação decorria da
quantidade de funcionários, agora ela se relaciona com a dispersão das
atividades de desmobilização em todas as áreas ocupadas pela montadora, como
no trabalho em altura executado na desmontagem do alojamento onde havia
abertura na cobertura sem proteção contra queda e diversos materiais espalhados
pelo piso na área de circulação de funcionários.
Fica, portanto, o alerta para que a Norte Energia reveja os mecanismos
contratuais para garantir que o CCBM não desmobilize seus funcionários de
maneira arbitrária, como o COMGEV o fez, ocasionando situações de risco
antes não observadas nas inspeções de campo. Certamente não haverá tempo
hábil para mobilizar qualquer profissional por duas a três semanas até o término
do contrato.
O resultado da manutenção dos controles operacionais (SST) estabelecidos nos
Sistemas de Gestão das empresas é apresentado na Seção 6.3. Os dados referentes às
inspeções realizadas no período também são apresentados no mesmo capítulo.
6.0
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 julho a setembro de 2019.
A análise de desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho baseou-se
principalmente nos resultados reportados no 27º RSAP, nos dados coletados nas
inspeções de campo realizadas entre 11 e 14 de novembro 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).
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6.1
Sumário do Status da Construção / Operação
6.1.1
Status da Construção
Nesta seção são apresentadas informações sobre o status das Obras Principais, com base
nos relatórios (RGM-E) do CCBM emitidos no período, e das Obras do Entorno, com
base nos relatórios do Plano de Requalificação Urbana e Travessão (PRU).
6.1.1.1
Obras Principais
A seguir são apresentadas as atividades realizadas nos meses de julho a setembro de
2019. Ressalta-se, que as atividades específicas de controle ambiental são mencionadas
na Seção 6.2.1.
Acessos utilizados nas obras
•

Belo Monte
− Manutenção da sinalização, das drenagens e pavimentação dos acessos internos
(Locais interligados: 1. Portaria principal, Área de Montagem, Posto de
Abastecimento, Refeitório Central; e 2. Partindo do Almoxarifado ao Escritório
do CCBM, escritório NE e escritório Eletronorte).

Canteiro de obras e acampamentos
•

Canais e Diques
− Execução do PRAD.

•

Pimental
− Reparo nos vãos do Vertedouro (atividade iniciada em maio, com término
previsto para dezembro de 2019); e
− 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;
− Carregamento dos materiais oriundos da desmontagem dos alojamentos, sendo
que 8 (oito) condomínios já estão em fase final de conformação, para posterior
recuperação das áreas; e
− Continuidade da desmobilização do Posto de Abastecimento, sendo realizada a
desmontagem das estruturas físicas e envio de amostra de solo para laboratório.
Para as demais áreas ambientalmente críticas, foi elaborado cronograma de
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descontaminação e investigação de passivos ambientais, tendo como premissa as
datas fornecidas pela equipe de Terra e Rocha para a execução da conformação.
Jazida / bota fora / área de empréstimo
•

Bota fora: conformação, implantação de sistemas de drenagem provisórios e
correção de processos erosivos.
− BF-07: descarte de resíduos da construção civil (entulhos).

6.1.1.2
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 julho, agosto e setembro
de 2019, encaminhados junto ao 27º 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.
Nessa etapa do empreendimento, as obras de infraestrutura relacionadas à educação
concentram-se, principalmente, nas tratativas relacionadas às escolas para atendimento
do público ribeirinho. No balanço geral das obras de educação, apresentada no 27º
RSAP, o percentual de conclusão da infraestrutura não foi atualizado nesse período,
permanece com 95% (dados até 17/10/19). As obras pendentes relacionam-se a 2
escolas na área rural, que dependem do remanejamento dos ribeirinhos para avaliar sua
recomposição junto a Secretaria de Educação de Altamira.
Em relação à saúde, continuam em andamento as tratativas para execução da obra do
Hospital Materno Infantil em Altamira. Nesse período foi informado que permanece em
análise pela municipalidade a nova minuta do Termo de Compromisso (TC), elaborado
em conjunto com o município de Altamira, para construção desse hospital.
Independente desse processo, a NE reportou que recebeu indicação do terreno para
construção do hospital, que foi aprovado pela equipe interna de engenharia. Dessa
forma, após assinatura do TC terá início o processo de contratação da empresa que fará
o Projeto Executivo. O total de obras de saúde previstas totaliza 41, entre reformas,
ampliações e novas construções, sendo que 40 (98% do total) já foram concluídas e/ou
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. Estão em andamento os
serviços na captação flutuante (avanço de 87%) e da nova Estação de Tratamento de
Água de 300L/s (avanço de 49,45%). Destaca-se, no entanto, que não foi verificado
avanços nessas obras nesse período de monitoramento. A NE, por meio da
correspondência CE 0388/2019-SSAI (SEI 5403499), de 01 de julho de 2019, solicitou
ao IBAMA e ao Município de Altamira a repactuação do prazo afeto ao Sistema de
Abastecimento de Água de Altamira e aguarda posicionamento quanto ao seu
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deferimento. A nova data prevista indica a finalização dos serviços em 30 de outubro
desse ano.
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. O projeto foi aprovado pelo município e a obra já se encontra licenciada. A NE
informou que está em processo de contratação da obra. O novo prazo repactuado com o
IBAMA é dezembro de 2019.
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 3.0 desse relatório.
No que concerne à retirada da Ponte de madeira da Rua da Peixaria, não foi reportada
nenhuma atualização nesse período. Conforme já informado no relatório anterior, a NE
se manifestou no processo judicial, requerendo a intimação do Município para que
preste esclarecimento sobre as atuais condições da ponte, quais foram as intervenções
realizadas e se, com tais intervenções, a estrutura deixará de ficar submersa e terá
condições de manutenção do tráfego viário no local, assim como a suspensão da perícia
deferida até que sejam prestados os devidos esclarecimentos pelo Município. A NE
atualizou o IBAMA por meio da correspondência CE 0423/2019-SSAI (SEI 5502835),
de 15 de julho de 2019.
Para o pacote relacionado à requalificação da orla (infraestrutura e paisagismo), a NE
iniciou 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 fevereiro desse ano encontrava-se em 55%, no entanto, no dia 18/03/19, o
município de Altamira protocolou na NE a revogação do alvará de construção.
Conforme já informado no relatório anterior, a Norte Energia solicitou esclarecimentos
a respeito da revogação e aguarda posicionamento da prefeitura. Nesse período não
foram apresentadas novas atualizações sobre esse tema.
No que diz respeito às intervenções na Orla de Altamira, relacionadas ao pacote
iluminação e interferências, elas 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. A NE informou que as obras remanescentes estão
diretamente relacionadas à instalação dos equipamentos da Central de Processamento,
bem como seus acabamentos e serviços complementares. Conforme já mencionado no
relatório anterior, foi contratada empresa especializada neste tipo de intervenção.
Também foram realizadas reuniões de alinhamento para retomada das obras e
enquadramentos nos critérios para emissão do Serviço de Inspeção Federal (SIF), no
entanto, nesse período não foram reportados avanços relacionados a esse tema.
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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 de 2 (dois) anos, a partir da aprovação da Lei de Criação
e Instituição do Parque, que fora encaminhada a Procuradoria Municipal para
apreciação no ano de 2017 e reiterada em 2018. A NE informou que na última reunião
um dos temas abordados foi o repasse das estruturas. Diante de alguns questionamentos
da PMA, as reuniões foram suspensas e a discussão de tal atividade vem ocorrendo no
âmbito institucional. De qualquer forma, enquanto não há repasse formal, a NE continua
realizando a manutenção periódica e zeladoria do parque.
6.1.2
Status da Operação
Foi dada a partida na última unidade geradora da UHE Belo Monte (18ª UG). Na
ocasião da 27ª Missão de Monitoramento esta unidade encontrava-se em operação
assistida, após esse período o equipamento entrará em operação comercial. As 6
unidades geradoras da UHE Pimental seguem gerando normalmente.
6.2
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 27º RSAP e observado
nas inspeções de campo, realizadas entre os dias 11 e 14 de novembro de 2019.
6.2.1
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI)
6.2.1.1
Controles Ambientais das Obras Principais
A seguir são apresentadas as medidas de controle ambiental implementadas no âmbito
do PCAI pelos consórcios CCBM e COMGEV no período. As informações foram
obtidas nos RGM-Es referentes a agosto e setembro de 2019. Informações mais
detalhadas sobre o PRAD constam na Seção 6.2.2, adiante.
Vias de acesso
− Melhoria nos acessos com lançamento e espalhamento de material (solo e
rocha), compactação e umectação;
− Manutenção da sinalização;
− Melhorias nos sistemas de drenagem por meio do desassoreamento das bacias de
retenção de sólidos, das canaletas e dos dissipadores; e
− Correção de processos erosivos.
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•

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

•

Manejo de substâncias perigosas

CCBM:
− O posto de combustível no sítio Belo Monte foi desativado, descontaminado e
desmontado completamente. Restam no local apenas as bases de concreto e
estruturas de alvenarias, as quais serão demolidas. No momento, está sendo
realizada a investigação confirmatória de áreas suspeitas, a qual poderá ou não
indicar a necessidade de remediação de solos contaminados. O fornecimento de
combustível está sendo realizado pela rede de postos de abastecimento da
região;
− Solicitação das Fichas de Informações de Segurança do Produto Químico
(FISPQs) para os fornecedores das substâncias perigosas; e
− Abastecimentos 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
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dos produtos armazenados e kit ambiental para mitigação de possíveis
vazamentos; e
− Abastecimento de combustível (diesel) realizado por meio de caminhão
comboio, que dispõe de bandeja de contenção e material absorvente para
mitigação ambiental em caso de eventual vazamento;
− O galpão da CONEVAL, que atuava como subcontratada o COMGEV, e os
galpões de jateamento e pintura do COMGEV, foram desativados e
desmontados, mas não foram realizadas as demolições das fundações e demais
estruturas de alvenaria. Não foram apresentadas evidências da adoção dos
procedimentos de gerenciamento de áreas contaminadas do próprio COMGEV.
•

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.
Em Pimental, com a desativação da fossa, os efluentes oriundos das atividades do
PRAD e das atividades de reparo nos vãos do vertedouro passaram a ser coletados com
caminhão limpa fossa e descartados na ETE do Sítio Belo Monte.
As outorgas para lançamento de efluentes foram obtidas em 27/08/2012 e permanecerão
válidas até 03/12/2020.
No relatório do CCBM, foram apresentados os resultados das análises dos efluentes
para os meses de julho a setembro de 2019, 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. Os valores apresentados no período ficaram abaixo dos 60%, mas encontram-se
dentro do limite de lançamento estabelecido na legislação, 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 (RGM-Es) desse período foram apresentados o resultados das análises
realizadas em 3 amostras dos efluentes tratados na ETE. As análises restringe-se ao
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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%).
•

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. Neste período, merece ser
destacado que a Oficina Mecânica de Veículos Pesados do Sítio Belo Monte foi
parcialmente desativada e desmontada; os galpões remanescentes foram adaptados para
manutenção de boxes para reparos menores, borracharia, lubrificação e lavagem. Apesar
disto, o CSAO foi mantido em operação para atender as instalações remanescentes e
desmobilização da Oficina Mecânica.
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) três CSAO - sendo uma na oficina
mecânica do CCBM, uma 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.
Em relação as três CSAO, os resultados referentes a esse período (3º trimestre de 2019)
demonstram um desempenho de 100% em relação ao atendimento dos parâmetros da
CONAMA nº 430/2011. Entre os meses de julho a setembro foram analisadas 10
amostras.
Especificamente sobre a caixa decantadora da Central de Concreto, nesse período foram
coletadas amostras para verificação de sua eficiência nos meses de julho e agosto. Com
a desativação da Central de Concreto principal, foi montada no mês de agosto uma
pequena central dosadora, de modo que não haverá geração de efluente na mesma. Para
o próximo período não será mais necessário fazer análise do efluente do sistema de
tratamento de efluente da central de concreto, por não haver mais lançamento para este
sistema. Os resultados das análises foram considerados insatisfatórios, sendo aberta uma
não conformidades para tratamento desses desvios (RNC-MA-BM-0037-2019)
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O CCBM também apresenta informações em relação ao controle de limpeza das bacias
de sedimentação e Caixas SAO, como o número de limpeza programas e realizadas.
Nesse período o atendimento foi de 100%, ou seja, a programação foi atendida em sua
totalidade.
COMGEV:
Os efluentes gerados pela Coneval, oriundos do processo de decapagem de tubulações,
foram esgotados e destinados para tratamento definitivo fora da obra. O sistema de
tratamento localizado no pátio do consórcio foi desativado e desmontado juntamente
com o restante das instalações da Coneval. No entanto, a área, que havia sido
classificada como ambientalmente crítica, permanece aguardando a investigação
confirmatória quanto a contaminação.
Os efluentes gerados em casos de vazamentos de óleo são destinados à empresa
contratada pela NE.
•

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 foram realizadas 42 análises de potabilidade nas saídas das ETAs em
operação e 209 análises nos bebedouros, das quais 196 foram consideradas satisfatórias
e 13 insatisfatórias. Para os laudos insatisfatórios foram abertos relatórios de não
conformidades, realizada limpeza, troca de filtro e nova amostragem para análise.
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 (26 na ETA e 55 nos
bebedouros) foram consideradas satisfatórias.
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•

Gestão de resíduos sólidos

Conforme já informado nos relatórios das missões de monitoramento anteriores, a
gestão de resíduos sólidos mudou de maneira significativa depois de novembro de 2018,
quando a NE assumiu atividades que antes estavam sob a responsabilidade das suas
contratadas, especialmente CCBM e COMGEV.
Atualmente, as contratadas são responsáveis pela coleta segregada dos resíduos e
disponibilização destes em local adequado para remoção pela NE, que realiza esta
atividade por meio da empresa especializada em gerenciamento de resíduos GRI. Essa
empresa também é responsável pelo recolhimento dos resíduos gerados nas casas de
força pelas 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 da GRI ter assumido várias atividades que antes eram responsabilidade da
construtora e da montadora, a estrutura dedicada ao gerenciamento dos resíduos 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
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 da 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 COMGEV permanece como guardião de uma grande quantidade de madeira
gerada da desmontagem de embalagens, a qual ainda deve aumentar até o fim das
suas atividades de montagem e com a desinstalação do canteiro de obras. Nas
missões anteriores foi justificado que este material não poderia ser queimado, pois o
COMGEV e a NE não dispunham de brigadas de incêndio, apesar de o canteiro de
obras possuir valas de queima habilitadas pelo CCBM. Atualmente, a brigada de
incêndio para atendimento da operação da usina está mobilizada, mas não existe a
intenção de queimar o material armazenado. Provavelmente, ele será enterrado
numa das áreas de recuperação.
A NE informou que foram reinstalados os poços de monitoramento de água
subterrânea na região do aterro sanitário do Sítio Belo Monte. Os poços antigos
estavam sendo interpretados como secos nos últimos meses, mas na verdade
estavam quebrados e o medidor de nível não alcançava a água. Foi solicitado o
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•

•

•

envio dos relatórios de instalação dos novos poços e os últimos laudos de análises da
água subterrânea, os quais serão comentados na próxima missão de monitoramento.
A visita na Central de Gerenciamento de Resíduos mostrou que o local permanece
organizado e limpo, foi reforçada a sinalização de orientação interna e externa, os
acessos estão bem conservados e os resíduos estão armazenados de maneira correta
em suas respectivas baias.
A GRI encerrou neste último período a utilização de uma das células de
armazenamento de resíduos comum e iniciou a utilização da nova célula. No
encerramento da célula antiga foi realizada instalação do sistema de drenagem de
gases, o recobrimento final com solo laterítico a conformação do aterro; a última
etapa será a aplicação da proteção superficial com semeadura de gramíneas.
A nova célula de armazenamento de resíduo foi construída ainda pelo CCBM e
conforme projeto específico; aparentemente a utilização deste equipamento pelo
GRI está sendo realizado de maneira adequado, pois não foram verificados
problemas estruturais nas estruturas, a quantidade de lixo exposto ao tempo era
pequena e havia uma pilha de solo para realizar o recobrimento diário.

Nesse período, tanto o CCBM como o COMGEV, pararam de medir o Índice de
Reciclagem e Resíduos Sólidos Classe B, pois a destinação dos resíduos passou a ser
realizada pela Norte Energia.
•

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 nesse trimestre apresentaram resultados
satisfatórios, não havendo ocorrências de anomalias envolvendo a emissão de fumaça
preta que demandassem manutenções corretivas. No total, foram realizadas 63 medições
entre os meses de julho e agosto desse ano.
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 não foi realizado monitoramento do ruído ambiental pelo CCBM, a
próxima campanha está prevista para ocorrer ainda no 2º semestre desse ano.
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.
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Nesse período, foram reportados os resultados de 54 inspeções (27 em julho, 15 em
agosto e 12 em setembro) na frota. Conforme resultados disponívieis no RGM-E de
setembro, não foram apresentados valores insatisfatórios quando comparados aos
padrões da ABNT NBR 6016.
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 de
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.
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 – 2017 - 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
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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:
•
•
•

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-CCBM-
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MA-0016-2018, apesar de citarem a coleta de amostras de solo, não apresentaram os
resultados analíticos.
No período de outubro a dezembro de 2018, que corresponde ao 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).
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 executar o PRAD
na área dos alojamentos. No Sítio Canais foi concluída a descontaminação das áreas
ambientalmente críticas 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 RELCCBM-MA-0008-2018, REL-CCBM-MA-0012-2018 e REL-CCBM-MA-0016-2018
permaneciam incompletos.
No 25º RSAP, referente às atividades realizadas de janeiro a março de 2019, não foram
apresentados novos relatórios de desativação e descontaminação de áreas industriais.
No RGM-E do CCBM (Anexo 2 do 26º RSAP) é informado que:
• No período deste relatório não houve desmobilização de estruturas, uma vez que
só restam as edificações e locais que estão em operação no Sítio Belo Monte
para ser desmontado.
• O Posto de Abastecimento do Sítio Belo Monte foi desmobilizado em
10/05/2019, no mês de junho será realizado o esgotamento do combustível dos
tanques, das linhas e em julho inicia o processo desmontagem e investigação de
passivos ambientais.
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• Foram concluídas a instalação dos poços de monitoramento do Aterro Sanitário
de Pimental, sendo entregue o relatório de passivos ambientais do mesmo. No
entanto, este relatório não foi encaminhado no RSAP.
• A previsão de retorno das atividades de desmobilização de estruturas é a partir
do mês de julho de 2019.
Além disto, durante a missão de monitoramento:
• Foi verificado que o Posto de Abastecimento do Sítio Belo Monte estava em
processo descontaminação.
• Foi informado que os poços de monitoramento de água subterrânea do Aterro
Sanitário de Belo Monte foram reinstalados. No entanto, não foram apresentadas
informações no 26º RSAP sobre esta operação.
No RGM-E do CCBM (Anexo 4 do 27º RSAP) é informado que no mês de setembro de
2019:
• Foi data a continuidade da desmobilização do Posto de Abastecimento do Sítio
Belo Monte, sendo realizada a desmontagem das estruturas físicas e envio de
amostra de solo para laboratório.
• Elaborado cronograma de descontaminação e investigação de passivos
ambientais, tendo como premissa as datas fornecidas pela equipe de Terra e
Rocha para a execução da conformação.
O referido relatório não apresenta nenhum relatório de desmobilização e, também, não
apresenta o cronograma de descontaminação e investigação de passivos ambientais.
Desta forma, restam como pendências da desmobilização de áreas críticas com o
monitoramento socioambiental os seguintes itens e/ou relatórios:
• REL-CCBM-MA-0008-2018, REL-CCBM-MA-0012-2018 e REL-CCBM-MA0016-2018 que foram apresentados sem os laudos de análise de solo.
• REL-CCBM-QMSSRS-001-2018 do Aterro Sanitário do Sítio Belo Monte,
atualizado com a instalação dos novos poços de monitoramento.
• REL-CCBM-QMSSRS-002-2018 que, provavelmente, compreende a ETE do
Sítio Pimental.
• REL-CCBM-QMSSRS-003-2018 do Pátio de Equipamentos Desmobilizados.
• REL-CCBM-QMSSRS-004-2018 da Oficina de Veículos Leves.
• REL-CCBM-QMSSRS-005-2018 do Aterro Sanitário do Sítio Pimental,
atualizado com a instalação dos novos poços de monitoramento
• Cronograma de descontaminação e investigação de passivos ambientais
•

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
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inspeções de campo em algumas das frentes de obra, realizadas pelo consultor
independente no período de 5 a 9 de agosto 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 4, ilustram as condições verificadas nas
inspeções.
Observações:
Sítio Belo Monte/CCBM (Fotos 01 a 44)
Remoção da Ensecadeira de 3º Fase e Lançamento do Material no Bota-Fora 5A (Fotos
01 a 09)
O sistema de tratamento verificado na 25º missão de monitoramento funcionou de
maneira adequada até o encerramento da dragagem. Na 26º missão de monitoramento
foi possível observar que as tubulações de lançamento de lama já haviam sido
removidas, as dragas foram desmontadas e as células de decantação estavam passando
pelo processo de secagem. Para acelerar a secagem da lama, os filtros foram
parcialmente abertos, mas sem prejudicar a retenção de finos e ou a qualidade da água
no Rio Xingu. A secagem da lama tende a ser lenta, uma vez que o solo de textura fina
misturado com floculante retém muita água.
O CCBM fez uma apresentação do Projeto de Conformação e Drenagem do Bota-Fora
5A. A apresentação contém duas pranchas, sendo que a primeira mostra os elementos de
drenagem definitiva (descidas d’água e canais enrocados) e caimentos e inclinações
projetadas das plataformas, bermas e saias de aterro; a segunda prancha mostra a
sequência executiva da implantação do projeto, conforme segue reproduzido:
• 1º Etapa:
o Executar conformação superficial do topo do bota-fora 5A (Elevação ~31m)
o Execução do recobrimento com solo do talude de areia exposto.
o Executar as canaletas de drenagens e descidas d’água enrocadas.
o Efetuar plantio de herbácea.
• 2º Etapa:
o Aguardar 7 dias após a conclusão da etapa anterior para iniciar esta etapa.
o Executar conformação da sub-bacia (Elevação ~12m)
o Efetuar plantio de herbácea.
• 3º Etapa:
o Executar abertura da ensecadeira da sub-bacia.
• 4º Etapa:
o Aguardar 15 dias após a conclusão da etapa anterior.
o Executar a abertura do filtro de jusante.
• 5º Etapa:
o Executar plantio na área alagada.
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Observação: as atividades de plantio preveem a utilização, predominantemente, de
leguminosas forrageiras e de gramíneas já contempladas no mix de sementes utilizado
pelo CCBM em outras áreas.
Na 26º missão de monitoramento foi possível observar as primeiras atividades para a
recuperação do bota-fora BF-5A, conforme segue:
• O material retido na Célula 1 mostrava-se mais seco, conforme já esperado, e
que isso permitiu o avanço do seu recobrimento com material seco. A Célula 1
estava recoberta em cerca de ¾ da sua superfície total. Foi construída uma vala
revestida de enrocamento para encaminhamento do escoamento superficial para
o talvegue a jusante. Além disto, a saia de aterro do bota-fora foi novamente
abatida e protegida com enrocamento (berma inferior) e solo seco (demais
bermas).
• O material retido na Célula 2 ainda permanece muito úmido. Isso impediu, até o
momento, o seu recobrimento e a implantação da drenagem superficial.
• O dique de enrocamento mais a jusante, ou seja, mais próximo do Rio Xingu,
não foi removido e serve como última proteção de solos carreados das Células 1
e 2.
AE-F1, trecho entre os diques 6C e 6A/B (Fotos 11 a 16)
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 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, existia um trecho entre os Diques 6C
e 6A/B que permanecia 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.
Na 25º missão de monitoramento foi verificado que as obras de estabilização deste
trecho estavam em execução. As medidas adotadas foram as seguintes: remoção do solo
solto existente sobre o talude de corte, instalação de um dreno profundo no pé do talude
de corte, de um filtro invertido na face das bermas inferiores e de canaleta de concreto
com medidor de vazão. A canaleta de concreto irá receber toda a drenagem subterrânea
instalada e será importante para o monitoramento da estabilidade do talude de corte.
Na 26º missão de monitoramento foi constado o encerramento das obras civis. A
proteção superficial com enrocamento, semeadura e/ou manta vegetal também foi
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encerrado, incluindo a instalação de um sistema de irrigação para acelerar a cobertura
vegetal. O resultado das ações realizadas apresenta-se satisfatório, pois praticamente
toda a superfície do talude de corte encontra-se protegida por rocha ou vegetação e não
existem feições de erosão.
Obras de estabilização e drenagem subterrânea na região do Graben do Macacão (Fotos
17 e 18)
As obras de estabilização e drenagem subterrânea na região do Graben do Macacão
apresenta boas condições de conservação, não tendo sido observadas feições de erosão,
empoçamentos de água ou outras evidências que sugerissem mau funcionamento da
drenagem. No entanto, para o conhecimento exato da situação de funcionamento da
estrutura é necessário considerar as informações do monitoramento de níveis
piezométricos, da geometria dos terrenos, das vazões no sistema de drenagem, do
aspecto das águas drenadas e outros.
Posto de Abastecimento (Fotos 19 a 26)
O posto de abastecimento do Sítio Belo Monte foi responsável pela distribuição de
combustível para todos os veículos do CCBM e, portanto, trata-se de uma estrutura de
grande porte. As instalações podem ser divididas em duas partes principais, a sequência
de tanques aéreos para armazenamento dos combustíveis e as pistas de abastecimento de
veículos; todas as instalações possuem sistemas de proteções ambientais, como por
exemplo, barreiras secundárias de contenção de vazamentos, canaletas, pisos
concretados, cobertura, caixa de retenção de sedimentos e separadores de água e óleo.
Durante a 25º missão de monitoramento estava sendo realizado o repasse da limpeza
dos SAO e a preparação para a coleta de amostras para investigação confirmatória de
solos contaminados. Na 26º missão de monitoramento foi informado que não foram
realizadas novas atividades no local e que o CCBM aguarda o resultado das análises de
qualidade do solo.
Armazenamento de óleos lubrificantes e isolantes junto à Casa de Força Principal
(Fotos 27 e 28)
O CCBM está construindo 4 prédios para armazenamento de óleos lubrificantes e
isolantes junto à Casa de Força Principal, sendo 2 em cada margem do canal de
restituição. Nos prédios estão sendo instalados tanques para armazenamento do óleo,
sistemas de controle de vazamento e de segurança.
Oficina Mecânica (Fotos 29 a 40)
A Oficina Mecânica de Veículos Pesados foi parcialmente desinstalada, sendo que
restam no local apenas um barracão servindo de borracharia, um galpão com boxes de
manutenção, a rampa de lavagem e lubrificação e o SAO. Nas demais áreas, incluindo o
galpão principal dos boxes de manutenção, foram realizadas as seguintes atividades:
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•
•
•
•

Descontaminação com varrição, raspagem e lavagem dos pisos e alvenarias.
Limpeza do sistema de drenagem, especialmente da canaleta perimétrica.
Desmontagem do galpão metálico.
Demolição de construções de alvenaria e remoção dos entulhos não
contaminados.
• Repasse da lavagem com desengraxante do sistema de drenagem.
• Armazenamento dos resíduos e demais materiais contaminados com óleo em
caçambas metálicas rastreáveis.

As próximas atividades compreendem a remoção das caçambas de resíduos
contaminados e análises do solo para verificação de eventual contaminação
remanescente.
Alojamentos (Fotos 41 a 44)
Os alojamentos foram totalmente desmontados e os matérias removidos; as áreas
encontram-se desobstruídas e preparadas para o plantio de mudas de espécies nativas. O
plantio será realizado durante o período de chuvas.
Sítio Belo Monte / COMGEV (Fotos 45 a 70)
Galpão da CONEVAL (Fotos 45 a 49)
O galpão da CONEVAL, onde existia um sistema de ataque químico para decapagem de
peças metálicas, foi desinstalado. Segundo informações do COMGEV e da BIOCEV
durante a desinstalação foi realizada a lavagem de todas as instalações de alvenaria e os
efluentes foram neutralizados com aplicação de produto químico específico. Os
efluentes foram transferidos para tambores metálicos e destinados para tratamento
externo ao canteiro de obras. Todos os equipamentos, materiais e resíduos foram
removidos e o galpão desmontado. Apesar disto, não foi fornecida qualquer informação
sobre a continuidade das atividades, especificamente com relação à investigação
confirmatória de contaminação do solo.
Galpão do Pipe Shop (Fotos 50 a 54)
O Galpão do Pipe Shop foi desmontado sem que tenham sido adotadas as medidas
previstas, pelo próprio COMGEV, para desmobilização de áreas ambientalmente
críticas. No local foram encontrados restos de materiais, resíduos contaminados e solo
escurecido, provavelmente, pela mistura de líquidos ou pós químicos.
Galpão de jateamento e pintura de peças (Fotos 55 a 60)
O galpão de jateamento e pintura de peças foi utilizado ao longo de praticamente todo
período de construção, inclusive durante o período de atuação do CMBM. Esta área, em
razão da manipulação de produtos químicos, da geração de resíduos, da dispersão de
poluentes no ar e solo é considerada uma área ambientalmente crítica para a
desinstalação do canteiro de obras. Foi recomendado ao COMGEV que adotasse na
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desinstalação do seu canteiro de obras cuidados semelhantes aos adotados pelo CCBM
para evitar a geração de passivos ambientais pós-construção.
O RGM-E do COMGEV (Anexo 7 do 26º RSAP) possui uma seção dedicada à
Desmobilização de Áreas; nesta seção é informado apenas que as atividades de
desmobilização, assim que iniciadas, serão apresentadas nos seguintes anexos: Áreas
para Desmobilização, Relatório Fotográfico de Desmobilização, Relatório de
Desmobilização de Áreas Ambientalmente Críticas e Procedimento de Desmobilização
de Estruturas.
Durante a inspeção foi discutida a minuta do Procedimento de Desmobilização de
Estruturas, tendo sido recomendado que o documento trate individualmente, pelo
menos, do Galpão da CONEVAL, da Central de Resíduos, da Central de Químicos, do
Galpão de Jateamento e Pintura e da Estação de Tratamento de Esgoto. Além disto, o
COMGEV deve adotar todos os cuidados pertinentes ao tamponamento dos poços
tubulares profundos que foram instalados na área do alojamento.
Apesar destas recomendações e da formalização de procedimentos, foi verificado em
campo que o Galpão de Jateamento e Pintura estava sendo desmontado sem os cuidados
previstos. No local foram encontradas alvenarias, solo, rocha e vegetação com as cores
alteradas pela impregnação de líquidos ou pós químicos, materiais e resíduos
contaminados, filtros usados do sistema de ar, tambores e bandejas com água oleosa e
outras evidências de dispersão da contaminação.
Alojamentos (Fotos 61 a 70)
Os alojamentos estavam sendo desmontados e os diferentes materiais estavam sendo
separados por tipo (paredes, telhados, esquadrias, peças sanitárias, móveis e outros) e
em reutilizáveis e inservíveis.
Apesar dos alojamentos estarem, em sua maioria, desativados, permanecem na área dois
geradores de grande porte instalados e, aparentemente, ainda em uso. Os geradores
estavam instalados dentro de bacias de alvenaria para contenção de vazamentos, mas
foram verificados problemas operacionais e de infraestrutura, conforme segue listado:
• As bacias de alvenaria estavam trincadas e sem cobertura.
• Uma das bacias estava com o registro do dreno na posição “aberto” e a outra
estava sem o registro, ou seja, as bacias não são estanques.
• O solo junto a um dos geradores apresenta uma grande mancha provocada pelo
derramamento de óleo diesel.
O RGM-E do COMGEV (Anexo 4 do 27º RSAP) informa, de maneira genérica que,
para os casos de vazamentos de óleo é realizada a mitigação da área afetada, assim
como a manutenção do gerador onde o problema foi identificado. Essa medida precisa
ser adotada imediatamente no local vistoriado durante a missão de monitoramento.

92

Desmobilização, Desinstalação e Descontaminação de Áreas Ambientalmente Críticas e
Recuperação de Áreas Degradadas
O RGM-E do COMGEV (Anexo 4 do 27º RSAP) informa que, a desativação de
estruturas de apoio provisórias, programada para o final das atividades de montagem
eletromecânica do COMGEV, assim que iniciadas as atividades de desmobilização de
áreas resultaram na apresentação dos seguintes itens:
•
•
•
•
•

Lista de áreas de desmobilização
Relatório fotográfico de desmobilização
Relatórios de desmobilização de áreas ambientalmente críticas
Quadro do status de desmobilização de estruturas ambientalmente críticas
Procedimento de desmobilização de estruturas.

O mesmo relatório apresenta, também, os seguintes documentos:
• SSMA – PRAD 001/2019 - Projeto Executivo - PRAD
• PE-GAC - SSMA 017-2019 - Gerenciamento de áreas contaminadas
• PO-SSMA DEAC 018-2019 - Desmobilização de Estruturas Ambientalmente
Críticas: Galpão Coneval, Galpão Jato e Pintura, Central de Resíduos, Galpão de
Químicos
• PE-DESMOB 019-2019 - Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras
COMGEV
As informações apresentadas no 27º RSAP sugerem que houve um esforço grande para
formalização de todos os processos envolvidos na desmobilização, descontaminação e
recuperação das áreas degradadas.
No entanto, no campo durante a missão de monitoramento, não foi verificado esforço
equivalente, pois os serviços de desmobilização do galpão do pipe shop e do galpão de
pintura e jateamento estavam sendo realizados, aparentemente, sem a necessária atenção
dos documentos PE-GAC - SSMA 017-2019, PO-SSMA DEAC 018-2019 e PEDESMOB 019-2019. Foram verificadas várias situações inadequadas, como por
exemplo:
• Presença de solo escurecido, provavelmente, pela mistura com líquidos ou pós
químicos, nos limites dos galpões que foram desmontados.
• Abandono de resíduos, materiais inservíveis, água oleosa e embalagens de
produtos químicos.
• Abandono de elementos filtrantes contaminados sobre o solo e dispersos pela
área.
• Demolição de alvenarias antes da limpeza e remoção de resíduos.
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Sítios Pimental e Canais / CCBM (Fotos 71 a 96)
Bota-fora BF-1A-MD (Fotos 071 a 74)
As condições do bota-fora foram pouco alteradas durante todo o ano de 2019; os
dispositivos de drenagem funcionaram de maneira muito adequada, pois são foram
observadas feições de erosão, depósitos de areias e atoleiros e a proteção superficial nos
terraços manteve um bom recobrimento solo. No entanto, não houve expansão
espontânea das áreas protegidas pelas gramíneas, o que exigirá um repasse na
semeadura com gramíneas e leguminosas.
STE – Montante (Fotos 75 a 82)
As áreas do STE (montante e jusante) foram visitadas com o objetivo de verificar, de
maneira expedita, as condições geotécnicas dos taludes de corte, saias de aterro,
margem do reservatório e obras de contenção e/ou proteção das margens do
reservatório.
No campo foi possível verificar que os taludes de corte e saia de aterro mostram-se
estáveis, ou seja, sem feições de erosão, escorregamento ou colapso; o pavimento dos
acessos mostram-se íntegros e sem feições de degradação; e finalmente, as margens do
reservatório não apresentaram feições de erosão, uma vez que estão, em sua maior parte,
protegidas com enrocamento (rip-rap).
Canteiro da Ilha Marciano (Fotos 83 a 92)
O canteiro da Ilha Marciano apresentava-se em boas condições de estabilidade e
recuperação ambiental. No campo foram observadas apenas feições de erosão nos locais
onde a concentração do escoamento superficial foi mais intensa; estas feições, apesar
possuírem pequeno desenvolvimento, precisam ser corrigidas para que não avancem
para os terrenos de montante ou desestabilizem a saia do aterro.
A proteção superficial, por sua vez, teve um desenvolvimento significativo e recobriu
amplas áreas do bota-fora. No entanto, ainda existem áreas com solo exposto e que
precisam receber novos serviços para induzir o recobrimento do solo, como preparação
do solo, semeadura e irrigação, conforme a necessidade.
Bota-fora BF-17 (Fotos 93 a 96)
O bota-fora BF-17 foi uma das primeiras áreas a terem a sua utilização encerrada e,
consequentemente, os serviços de recuperação iniciados. No entanto, as áreas de plantio
de mudas de espécies nativas foram tomadas, inicialmente, pelo capim mombaça e,
depois, pela mucuna-preta. As mudas foram sufocadas pela concorrência agressiva das
espécies invasoras. Ao longo do tempo foram tentadas várias técnicas na manutenção da
área, especialmente, a execução de sucessivas roçadas e/ou coroamento das mudas, mas
os resultados não foram suficientes para melhorar o desenvolvimento das mudas.
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No último período a estratégia de manutenção da área foi alterada, pois foram realizadas
várias passadas de grade para incorporação da vegetação ao solo. Além disto, como a
gradagem foi aplicada sempre antes da produção de novas sementes, espera-se que o
estoque de sementes de mucuna-preta na área tenha sido sensivelmente reduzido.
Atualmente, a áreas está sendo monitorada para verificar a possibilidade de replantar as
mudas de espécies nativas em condições mais favoráveis em relação à presença da
mucuna-preta.
Sítio Belo Monte / GRI (Fotos 97 a 104)
Galpão da Central de Gerenciamento de Resíduos (Fotos 97 a 100)
As condições do galpão da central de gerenciamento de resíduos têm melhorado
continuamente desde que o GRI assumiu a sua condução. No último período foi
realizada a repintura das áreas externa e interna, a melhoria do fechamento contra chuva
lateral e a melhoria da sinalização de orientação. Os resíduos permanecem sendo
armazenados de maneira adequada.
Aterro Sanitário (Fotos 101 a 104)
Durante o último período foi realizado o fechamento de uma das células de disposição
do lixo comum e o início da utilização da nova célula.
Na célula antiga foi realizada a instalação do sistema de drenagem de gases, drenagem
superficial e a conformação final do recobrimento com solo; a última atividade será a
aplicação da proteção superficial, o que será realizado até janeiro 2020.
Na célula nova foi realizada a instalação dos sistemas de drenagem de líquidos e gases e
o início do lançamento dos resíduos; os resíduos são recobertos diariamente com solo
laterítico.
6.2.1.2
Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP
Como anexo ao 27º RSAP, foi encaminhado para análise da consultoria independente o
Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora (RGM-C-PAC) emitido em outubro de
2019. Apesar do nome mensal, o relatório consolida as informações referentes a 2019,
além de mencionar os dados 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;
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•
•
•
•
•

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.

Conforme já informado nos períodos anteriores, a BIOCEV não emite mais os
Relatórios de Inspeção de Campo (RIC-BIO), os desvios estão sendo registrados apenas
nos RDs.
Nesse período foram emitidos 171 (cento e setenta e um) Registros de Desvios (RDs)
pela BIOCEV, sendo 148 NCs e 23 ROs. Ressalta-se que 6 deles são referentes à fase
de operação (Eletronorte), cujo desempenho foi abordado na Seção 6.2.3 desse
relatório.
Especificamente para fase de construção e montagem, foram emitidos 165 RDs, sendo
36 para o PCAI (15 NCs e 21 ROs) e 129 para o PRAD (127 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
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 7.0.
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O RGM-C-PAC reportou ainda, em relação à gestão da conformidade, a realização das
reuniões ordinárias do PAC e das reuniões extraordinárias.
6.2.1.3
Controles Ambientais nas Obras do Entorno
A gestão ambiental das Obras do Entorno continua sob gestão do Coordenador de Meio
Ambiente e conta como o apoio da Analista Ambiental que acompanha os projetos
desde o início. De acordo com as informações apresentadas em campo, o setor planeja
adotar diversos controles em prol de uma melhor gestão ambiental das empresas
contratadas. No entanto, transpareceu que toda ou boa parte dos mecanismos do Sistema
de Gestão Integrado que tem sido apresentado pela Norte Energia não chegou até as
contratadas nas frentes de trabalho. Ainda se trata de um sistema virtual em
desenvolvimento.
É importante destacar o Coordenador de Meio Ambiente também é responsável pelo
acompanhamento dos Consórcios da Obra Principal e da Operação.
No período, conforme registrado no RSAP, a Gerência de Projetos Socioambientais
realizou análise no atual processo de fiscalização e identificou o seguinte resultado:
a) Existência de elevado índice de dúvidas por parte das empresas Contratadas
quanto aos requisitos ambientais;
b) As tratativas com as empresas Contratadas ocorrem basicamente por e-mail;
c) As evidências apresentadas por algumas empresas Contratadas possuem indícios
de rasura;
d) Identificada baixa qualidade técnica dos profissionais da área de Meio Ambiente
das empresas Contratadas;
e) Ausência de padronização dos procedimentos internos;
f) Deficiência na comunicação interna com as áreas Jurídica, Gestão Contratos,
Suprimentos e Fiscalização Obras Entorno;
g) Contratos encerrados com RDs pendentes de resposta no sistema de fiscalização
de SSTMA; e
h) Ausência de sistemática e acompanhamento de Notificações emitidas pela NE.
A partir dessa avaliação, a Coordenação de Meio Ambiente determinou ações de
melhoria objetivando alcançar melhor eficiência na gestão, no desempenho ambiental e
no relacionamento com as empresas Contratadas, conforme exposto abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Reciclagem da Integração de Meio Ambiente;
Revisão do checklist de Meio Ambiente (MA);
Avaliação Ambiental Presencial (aplicação Checklist de MA)
Melhoria de interface com as áreas internas;
Estabelecimento de canal de comunicação para esclarecimentos de dúvidas;
Realização de reunião com empresas Contratadas;
Emissão de Notificação Contratual quando necessário.
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No relatório anterior foi indicada por esta Consultoria Socioambiental Independente a
necessidade de a Norte Energia envidar esforços para “que a Equipe busque reavaliar o
processo de seleção das empresas ou então de desenvolvimento de fornecedores de
modo a garantir melhoria no desempenho ou então criar nova metodologia de gestão
para garantir melhores índices de desempenho”. De fato, as ações acima convergem
para melhoria no desempenho das contratadas.
A quantidade de contratos acompanhados no trimestre anterior foi 49, valor
consideravelmente maior do que a quantidade acompanhada neste 27º trimestre (35). No
entanto, a distribuição geográfica dos contratos ainda é bastante ampla.
A Equipe de Meio Ambiente das Obras do Entorno não aplicou listas de verificação em
julho/2019 (último mês do trimestre anterior) e no segundo mês (agosto/2019) do
presente trimestre com a justificativa de estarem fazendo análise críticas dos resultados
obtidos até o momento e proporem novas ações como apresentado acima, justamente
para aproveitar o início de um novo ciclo de gestão com o apoio de um coordenador e
estruturação de um setor que ficou sem qualquer reforço adicional desde sua
desvinculação com o Setor de Segurança e Saúde. Inclusive está indicado que os
resultados das novas ações começariam a aparecer no próximo trimestre de maneira
mais consistente.
No terceiro trimestre de 2019 foram aplicadas 80 listas de verificação (quantidade cerca
de 58% menor do que no período anterior) relacionadas a temas de Meio Ambiente.
Consta que foram registrados 382 desvios, representando 2,91 desvios por LV, contra
2,91 registrados no período anterior (233 desvios e 80 LVs).
O menor resultado mensal de 10 contratos apresentados foi de 28%, porém todos os
demais se posicionaram acima de 65%. O RSAP não trouxe qualquer justificativa para o
“leve aumento nos resultados”, além do destaque para dois contratos “que conseguiram
manter bom desempenho no atendimento dos itens fiscalizados.”
Em função da reestruturação da metodologia de monitoramento e gerenciamento das
contratadas das OEs, a NE não apresentou a distribuição dos desvios por temas, mas
indicou terem sido registrados ocorrências relacionadas à ausência na entrega de
relatórios de geração e destinação final de resíduos, relatórios de treinamentos de meio
ambiente, monitoramento da potabilidade da água, licenças de fornecedores, relatório de
aquisições a partir de fornecedores licenciados, entre outros.
A Equipe de MA indicou os temas que deverão agrupar os desvios, ou seja, os temas de
avaliação a ser realizada a partir de listas de verificação que estão sendo lançadas no
Sistema de SSTMA.
Independentemente das estratégias em curso para melhoria, é importante que a Norte
Energia estude o histórico de desvios e procure meios de auxiliar as empresas na
obtenção e manutenção dos documentos de comprovação e/ou autorização de suas
atividades partindo da identificação das causas básicas que levaram aos apontamentos.
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Uma excelente ferramenta para isso é a abertura de Não-conformidade, cujo
procedimento foi recém aprovado no âmbito do Sistema de Gestão integrado.
A Equipe de Gestão Ambiental das Obras do Entorno também apresentou o Anexo 20 –
“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,
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 6.2.1.3.a abaixo apresenta os resultados alcançados nos últimos três
trimestres a título de comparação.
Quadro 6.2.1.3.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão – Obras do Entorno (Meio
Ambiente)
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Atendimento geral aos
requisitos de meio
ambiente

1º Trimestre/2019
Jan a mar/2019

2º Trimestre/2019
Abr a jun/2019

3º Trimestre/2019
Ago a Set/2019

193

80*

Não informado**

54%

50%*

Não informado

Variando entre 6% e
100%
769

Variando entre 11% e
90%
233*

Variando entre 28 e
100%
Quantidade de RDs
382
Relação de desvios por
Não foi possível
3,98
2,91
LV aplicada
calcular
Atendimento dos RDs
Não calculado
Não calculado
Não calculado
* O resultado considera somente as atividades executadas em abril e maio/2019. Em junho/2019, pelos
motivos apresentados acima, não houve aplicação de Listas de Verificação.
** O resultado não inclui o mês de agosto/2019, quando não houve aplicação de listas de verificação.
Desempenho nas LVs

Obras em Vitória do Xingu (Fotos 1 a 18 do Registro Fotográfico do Anexo 4)
Na cidade de Vitória do Xingu foi realizada nova visita nas obras do complexo de
presídios. O complexo é composto por 3 unidades prisionais (masculino em regime
fechado, masculino em regime semi-aberto e feminino em regime fechado), acessos
internos, poços tubulares profundos e uma estação de tratamento de esgotos.
Durante a 24º missão de monitoramento foi possível observar que a nova construtora
ainda não estava completamente mobilizada e, naquele momento, as principais
atividades concentravam-se na pavimentação dos acessos internos, limpeza e remoção
de entulhos.
Na 25º missão de monitoramento foi informado pela NE e pela construtora que a
primeira unidade (presídio feminino) seria entregue em junho de 2019. No entanto,
existiam pendências importantes que precisam ser resolvidas antes da entrega das obras,
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como por exemplo, o poço tubular profundo não possuía a proteção sanitária necessária,
outorga de utilização de recursos hídricos e instalação definitiva. A ETE não estava
completamente instalada e não possuía emissário para lançamento ou sistema de
infiltração de esgotos sanitários tratados; os aterros não haviam recebido proteção
superficial e o sistema de drenagem dos acessos internos está incompleto.
Na 26º missão de monitoramento foi verificado que as obras civis avançaram
significativamente, especialmente com relação à conclusão dos prédios e acessos
internos, mas ainda restavam os muros de fechamento para serem construídos. Além
disto, existiam extensas áreas de terraplanagem que precisavam de correção de feições
de erosões, dispositivos de drenagem definitivos e proteção com grama. As pendências
de saneamento (abastecimento de água e tratamento de esgoto) apontadas na última
missão, aparentemente, permaneciam sem solução.
Na 27º missão de monitoramento foi verificado que os presídios masculino e feminino
em regime fechado foram entregues para o governo estadual, sendo que o masculino
estava efetivamente em uso e o feminino estava sendo equipado e mobiliado. Segundo a
NE, as pendências verificadas anteriormente com relação ao abastecimento de água e
tratamento de esgoto foram solucionadas; os poços tubulares e a ETE foram instalados e
estavam em uso. Para a destinação dos efluentes tratados foi instalado um sistema de
armazenamento, distribuição e irrigação de uma plantação de açaí, a qual foi
especialmente plantada para esta finalidade e futuramente pode resultar numa fonte de
recursos.
6.2.2
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, 24º, 25º e 26º
RSAPs; pelas reuniões realizadas em 21/08/2018, 06/11/2018, 12 e 13/02/2019,
14/05/2019, 08/08/2019 e 12/11/2019 no Sítio Belo Monte; e por meio das inspeções de
campo realizadas nas 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º 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) e
para o ano agrícola 2019/2020 foram obtidas nas reunião de 08/08/2019 e na planilha
Plantio 2019-2020 do arquivo “Apresentação das atividades do PRAD para o período
2019_2020, planilha de áreas e quantidades para o período de 2019_2020.xlsx”
fornecida pelo CCBM e NE.
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A tabela a seguir apresenta os quantitativos de áreas previstas e recuperadas nos vários
anos de implantação do PRAD:
Tabela 6.2.2.a
Quantitativos de áreas previstas e recuperadas - PRAD
Quantitativo Previsto a Recuperar
Quantitativo de Áreas Recuperadas
(ha)
(ha)
2012/2013
0,5
0,62
2013/2014
186,32
145,54
2014/2015
95,45
203,14*
2015/2016
561,76
580,41*
2016/2017
215,91
192,90*
2017/2018
199,81*
123,56
2018/2019
251,28*
198,91*
2019/2020
188,29
Total
1.699,32*
1.445,08
(*) valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas acumuladas
por Ano Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2019.
Ano Agrícola

A Tabela 6.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados, entre os anos de
2012 a 2019, conforme o tipo de método utilizado (modificado no RGM-E, março de
2018). 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 6.2.2.b
Quantitativos efetivamente realizados – 2012 a 2019
Plantio de
Plantio de
Arbóreas /
Área Total
Ano
Hidrossemeadura
Arbóreas /
Metodologia
Recuperada
Metodologia
Agrícola
(ha)
Quincôncio
(ha)
Nucleação (ha)
(ha)
2012/2013
0,00
0,00
0,62
0,00
0,62
2013/2014
0,00
16,04
96,78
32,72
145,55
2014/2015
16,28
186,86
3,42
177,54
203,14
2015/2016
38,02
542,39
36,89
505,50
580,41
2016/2017
42,87
150,03
27,40
104,60
192,90
2017/2018
0,00
122,30
95,36
8,82
123,56
2018/2019
0,00
198,91
195,75
0,0
198,91
Totais
97,17
1.216,52
456,22
829,21
1.445,08
Obs.: Valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas
acumuladas por Ano Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2019).
Plantio com
herbáceas
(ha)
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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.
Para o ano 2019/2020 foi prevista a recuperação apenas de áreas localizada no Sítio
Belo Monte. A Tabela 6.2.2.e mostra as áreas de implantação de PRAD previstas para
2019/2020.
Tabela 6.2.2.e
Programação ano 2019/2020
Áreas a serem recuperadas (2019/2020)
Sítio Belo Monte – ETE
Sítio Belo Monte – Alojamento Fase 1
Sítio Belo Monte – Alojamento Fase 2
Sítio Belo Monte – Estacionamento ETC
Sítio Belo Monte – Pátio de Ônibus e Apoio Transporte
Sítio Belo Monte – Canteiro Pioneiro
Sítio Belo Monte – Acessos e Serviços
Sítio Belo Monte – Bota-Fora 5A
Sítio Belo Monte – Área dos Escritórios e Apoio Central
Sítio Belo Monte – Área do Posto de Combustível e Logística
Sítio Belo Monte – Paiol
Sítio Belo Monte – Jusante BFE
Sítio Belo Monte – Área de ensecadeira da 1º fase
Sítio Belo Monte – Portaria MD
Sítio Belo Monte – BF (antiga BR-230)
Sítio Belo Monte – Bota-fora 7
Sítio Belo Monte – Central de Concreto e Britagem
Sítio Belo Monte – Jusante BFD
Sítio Belo Monte – Carpintaria, Refeitório M.D. e Baias de Queima de Madeira
Sítio Belo Monte – ETA MD
Sítio Belo Monte – Ponto de Apoio Grabem
Total

Quantidade (ha)
9,4108
51,8724
9,7196
4,3388
2,0751
9,6604
0,4028
2,1801
22,5526
6,9314
1,3069
1,4132
3,8641
0,5416
3,0874
6,0662
14,916
5,687
29,068
0,7352
0,24201
188,2948

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
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
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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 4 apresenta os registros fotográficos das áreas de implantação do PRAD
visitadas na presente missão de monitoramento. As observações de campo das áreas já
recuperadas foram apresentadas na Seção 6.2.1.1, junto com as observações do PCAI.
Das áreas visitadas na 27º missão de monitoramento merece ser destacada a nova
estratégia para a recuperação do bota-fora BF-17, no Sítio Canais, cujos plantios
realizados anteriormente foram prejudicados pela invasão por espécies de crescimento
muito agressivo. Conforme já foi apresentado neste relatório, a nova estratégia
compreende a incorporação da vegetação ao solo e a diminuição da quantidade de
sementes, especialmente de mucuna-preta, no local. Isso é realizado por meio de
sucessivas gradagem do solo antes que a mucuna-preta gere novas sementes. O CCBM
espera que a áreas esteja pronta para receber novas mudas de espécies florestais em
dezembro de 2019 ou janeiro de 2020.
6.2.3
Operação e Manutenção
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.
Segundo relatório gerencial emitido pela BIOCEV, a NE emitiu para a Eletronorte no
mês de setembro de 2019 três registros de Não conformidade ativos, dentre estes 2 se
encontram com o status de pendência a vencer e 1 com o status de aguardando o plano
de ação. Os temas foram referentes à necessidade de amostragem nos sistemas da ETE e
ETA.
Ressalta-se que a BIOCEV tem realizados reuniões de coordenação periodicamente com
a Eletronorte, sendo registradas 4 reuniões no período, em 18.07.19, 31.07.19, 05.09.19
e 19.09.19.
Durante a inspeção, a Eletronorte foi representada pelo Coordenador de Meio Ambiente
e pelos Técnicos das empresas subcontratas da Eletronorte, 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
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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 estão
sendo destinados à empresa GRI, que opera a central de resíduos existente no sítio Belo
Monte. Somente o resíduo perigoso líquido (óleo inservível) é 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.
Na inspeção da Central de Resíduos da GRI, observou-se uma gestão adequada, com as
baias de segregação bem definidas e em tamanho adequado, com piso impermeável
preservado. Destaca-se ainda, a existência de kits de atendimento a emergências
próximos às áreas de armazenamento de produtos perigosos.
Em relação às demais estruturas e instalações inspecionadas, as mesmas mostraram-se
limpas, organizadas, sinalizadas e com os kits de emergências ambientais disponíveis,
salvo algumas situações conforme segue:
UHE Pimental
•
•

•

Foi verificado excesso de tambores de óleo dentro de baias de contenção, sem existir
o devido espaço para conter vazamentos. A situação reportada durante a auditoria
teve ações corretiva na sequência sendo encaminhada a JGP evidencias de correção.
Tambores de óleo lubrificante da unidade Pimental encontram-se depositados
provisoriamente ao longo da galeria mecânica. Observou-se que parte destes
tambores estão alocados no limite do pavimento e, em caso de vazamentos, o óleo
poderia atingir níveis inferiores da galeria, atingindo maquinário e a parede
adjacente. Estas áreas se mostram de difícil acesso o que poderia comprometer a
operacionalização das ações de contenção emergencial, bem como a limpeza da
área. Assim recomenda-se o deslocamento destes tambores para longe da borda do
pavimento e a manutenção de uma área livre a partir da borda do pavimento de
modo a permitir a circulação dos brigadistas em caso de vazamentos.
Observou-se evidencias de vazamento da ponte rolante na UHE Pimental que atende
a galeria mecânica. O pavimento estava revestido com lona plástica, sobre a qual
havia circulação de pessoas. Recomenda-se a manutenção corretiva da ponte rolante
e a limpeza da área.

UHE Belo Monte
•

Durante a visita a UHE Belo Monte verificou-se que área da ETE e CSAO
encontrava-se sem acesso. As atividades nas áreas adjacentes realizadas pelo CCBM
impediam o livre acesso às áreas da ETE e das CSAO localizadas na margem
esquerda da casa de máquinas.
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•
•

Da mesma forma, atividades do CCBM bloquearam provisoriamente o acesso a
central de resíduos e de materiais de atendimento a emergências.
Nestes casos deve haver um planejamento prévio entre as empresas que atuam de
maneira sobrepostas em áreas da usina de modo a evitar riscos operacionais com
consequências ambientais.

Gestão de Efluentes
Como parte da rotina da inspeção, foram discutidos 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 análises 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 6.2.3.a e
6.2.3.b. Os parâmetros têm sido comparados com a resolução Conama 430/2011,
explicitados no Quadro 6.2.3.c. apresentado na sequência.
Quando comparados os resultados obtidos nos laudos de monitoramento com a
Resolução Conama temos os seguintes resultados.
Quadro 6.2.3.a
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte
Sistema de tratamento
Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 1-Pátio de
Transformadores
Saída da Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-2Casa de Força
Saída da Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-3Subestação
Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Situação do efluente
frente à CONAMA
430/2011
Todas atenderam a
Resolução 430/11.
Todas atenderam a
Resolução 430/11.
Todas atenderam a
Resolução 430/11.
Todas atenderam a
Resolução 430/11.

Data das Coletas
04/07/19
06/08/19
03/09/19
12/07/19
06/08/19
03/09/19
04/07/19
06/08/19
03/09/19
03/07/19
06/08/19
03/09/19

Quadro 6.2.3.b
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental
Sistema de tratamento

Situação do efluente
frente à Conama
430/2011

Saída da CSAO do Pátio de Transformadores

Todas atenderam a
Resolução 430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-Subestação

Todas atenderam a
Resolução 430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-UGH’s

Todas atenderam a

Data da Coleta
03/07/19
06/08/19
03/09/19
03/07/19
06/08/19
03/09/19
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Sistema de tratamento

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Situação do efluente
frente à Conama
430/2011
Resolução 430/11.

Todas atenderam a
Resolução 430/11.

Data da Coleta
03/07/19
06/08/19
03/09/19
03/07/19
06/08/19
03/09/19

Quadro 6.2.3.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 6.2.3.a e 6.2.3.b, que todos os parâmetros monitorados não
excederam os valores máximos estabelecidos na Resolução Conama 430/11. Tal fato
demonstra o constante compromisso na melhoria e manutenção de seus sistemas de
Tratamento de Efluente de Tratamento de Água e efluentes industriais.
Brigada de Emergência da UHE Pimental
Durante a 27 Missão de Monitoramento, foi inspecionada a estrutura da Brigada de
Emergência da UHE Pimental, recém-construída. Foram verificados todos os recursos e
equipamentos disponíveis para atendimento as emergências ambientais
Os equipamentos, antes armazenamento na central de resíduos da UHE Pimental, foram
realocados para a área da Brigada de Emergência. Durante as entrevistas com
brigadistas e com as equipes da NE e Eletronorte foi relatado sobre a ocorrência de um
vazamento de óleo no reservatório da UHE Pimental. Foi ainda relatado que durante o
atendimento se observou que a brigada ainda não está totalmente familiarizada com os
equipamentos de combate (barreiras infláveis), e também que não clareza quanto a
cadeia de comando para o atendimento a estas emergências.
Recomenda-se de maneira urgente que os procedimentos de combate a emergências
previstos no PGR/PAE sejam consultados e se necessários revistos e que haja devido
treinamento em todos os equipamentos de combate a incêndio. Devem ser promovidos
exercícios simulados considerando o caso ocorrido e outros casos de emergência de
situações consideradas de maior criticidade, e estar bem definida a cadeia de
acionamento e comando do atendimento a emergências. Deve ser ainda definida de
maneira precisa quais são os atores e ações a serem tomadas no pós-acidente.
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Desvios Identificados no Período Anterior
No período anterior foi solicitado que se identificasse as causas-raízes dos desvios
registrados nos parâmetros óleos e graxas nas caixas separadoras da UHE Pimental. Em
Segundo informado no 27º RSAP, todas as Tratativas de Não-conformidades da
Eletronorte são efetuadas análises de causas. Em seguida são desdobradas ações, e a não
conformidade só é baixada quando há o entendimento do bloqueio do desvio, assim,
acreditasse que a causa-raiz foi identificada.
Segundo apresentado pela Eletronorte do Relatório Gerencial Mensa, em maio/19 as
três CSAO'S edificadas na UHE PI apresentaram resultado de Óleos e Graxas acima do
preconizado pelas Legislações CONAMA 430. O fato foi creditado as fortes chuvas que
desabaram na região e que provavelmente arrastaram o resíduo oleoso depositado em
canaletas e tubulações subterrâneas para as caixas, pois em função do fluxo em elevada
vazão impossibilitou que os equipamentos atuassem em conformidade com o projetado
e retirassem o resíduo oleoso para que não chegasse a câmara de saída destinada para
armazenar e posteriormente descartar o efluente tratado em conformidade com a
Resolução CONAMA 430. As CSAO's foram limpas e o material oleoso transferidos
para tambores devidamente armazenados na área provisória de resíduos classe 1.
Nos meses subsequentes monitorados todas as Caixas atenderam a Resolução Conama
430/11.
6.2.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
O 27º RSAP não informa as vistorias realizadas por entidades oficiais na UHE Belo
Monte nesse período de monitoramento.
As inspeções do Ministério do Trabalho são tratadas na Seção 6.3.5 deste Relatório.
6.3
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho
Para consolidação da análise do desempenho de SST da Construção e Montagem foram
analisados principalmente os resultados reportados pala NE no 27º RSAP. Nos Anexos
6 e 7 são apresentados os Registros Fotográficos de SST das OP e OE, respectivamente,
referentes às inspeções de campo realizadas no período de 11 a 14 de novembro de
2019. No Anexo 8 apresenta-se o Registro Fotográfico de SST da Operação e
Manutenção.
6.3.1
Obra Principal – Civil (CCBM)
O Quadro 6.3.1.a apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
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A quantidade de listas de verificação aplicadas no período reduziu, sendo justificada
pela NE com a redução das frentes de trabalho e concentração das atividades nas
últimas unidades geradoras na UHE Belo Monte.
Os temas que geraram desvios críticos passam a ser incluídos no quadro abaixo para
melhor representação da evolução dos apontamentos ao longo dos últimos três
trimestres. Esses mesmos três temas apareceram, mesmo com alternância de ordem nos
trimestres anteriores, permitindo inferir que as diversas ações adotadas não foram
suficientes para mudar o resultado. Importante destacar que esta mesma observação tem
sido feita nos relatórios anteriores sem qualquer alteração de cenário.
Quadro 6.3.1.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão - CCBM
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Quantidade de RDs/LV
aplicada
Atendimento dos RDs

Temas com maior
frequência de registros
no período
Quantidade de RNCs
Atendimento dos RNCs

1º Trimestre/2019
Jan a mar/2019

2º Trimestre/2019
Abr a jun/2019

3º Trimestre/2019
Jul a Set/2019

252

211

181

792

Indicador descontinuado
861

589

3,14

4,08

3,25

Janeiro: 72%
Fevereiro: 86%
Março: 87%
Organização e Limpeza:
57%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
22%
Proteção Coletiva: 22%
9, sendo 3 não
atendidos
67%

Abril: 78%
Maio: 81%
Junho: 78%
Organização e Limpeza:
48%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
31%
Proteção Coletiva: 21%
9, sendo 2 não
atendidos.
78%

Julho: 52%
Agosto: 64%
Setembro: 61%
Organização e Limpeza:
41%
Proteção Coletiva: 14%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
13%
9, todas atendidas
100%

É possível observar a redução da aplicação de Listas de Verificação, o que tende a ser
natural com a redução das frentes de trabalho, bem como a quantidade de desvios
registrados diminuiu. O alerta, no entanto, recai sobre a necessidade de a Norte Energia
garantir que o CCBM não reduza sua Equipe de SST (gestão e campo) ao ponto de
comprometer os resultados. Os percentuais de atendimento aos RDs reduziram,
atingindo os níveis mais baixos já registrados para o CCBM, fato que pode ser o sinal
para a NE atuar e evitar falhas generalizadas de gestão e consequente aumento de risco.
A respeito da reincidência dos temas, a NE destacou que “tendo em vista que as
tratativas executadas por meio de RNC’s não surtiram efeito e que a RNC relativa a
este tema se encontra encerrada, serão emitidas novas RNC’s para o tema de
Organização e Limpeza.”
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Resumo Estatístico Mensal – REM
O Relatório Gerencial Trimestral (RGT) apresentou resultados do desempenho referente
aos indicadores de taxa de frequência, onde se observa que os resultados estão abaixo
dos limites para todas as taxas de frequência. A Taxa de Frequência de Acidentes com
Afastamento (TFCA) e a Taxa de Gravidade (TG) mensais foram nulas no período. No
resultado acumulado anual apenas a TG apresenta-se acima do limite em decorrência do
acidente fatal ocorrido em março/2019 envolvendo um funcionário terceirizado do
CCBM.
No período, houve apenas um registro de acidente pontuou na Taxa de Frequência de
Acidentes sem Afastamento (TFSA), embora tenha tido resultado abaixo do limite
estabelecido.
6.3.2
Obra Principal – Montagem
O Quadro 6.3.2.a apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
Quadro 6.3.2.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão – COMGEV
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Quantidade de RDs/LV
aplicada
Atendimento dos RDs

Temas com maior
frequência de registros
no período

Quantidade de RNCs
Atendimento dos RNCs

1º Trimestre/2019
Jan a mar/2019

2º Trimestre/2019
Abr a jun/2019

3º Trimestre/2019
Jul a Set/2019

298

200

181

937

Indicador descontinuado
651

717

3,14

3,26

3,96

Janeiro: 40%
Fevereiro: 62%
Março: 66%
Organização e
Limpeza: 61%
Condições e Meio
Ambiente de Trabalho:
26%
Andaime Campo: 13%

Abril: 52%
Maio: 43%
Junho: 67%
Organização e Limpeza:
53%
Proteção Coletiva: 25%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
22%

6, sendo 4 não
atendidos

6, sendo 4 não atendidos

33%

33%

Julho: 63%
Agosto: 66%
Setembro: 62%
Organização e Limpeza:
46%
Andaime Campo: 14%
Proteção
Coletiva/Andaime
Campo: 10%
8, sendo 5 em
atendimento e 1 não
atendida
25%

A quantidade de LVs aplicadas no período reduziu pelos mesmos motivos que houve
redução na quantidade registrada para o CCBM, ou seja, redução da quantidade de
frentes de trabalho. Além disso, segundo a NE, seus Técnicos de Segurança têm
realizado cada vez mais atividades da rotina de operação, o que lhes consome parte do
tempo.
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Por outro lado, a quantidade de desvios por LV aplicada aumentou, o que demonstra
empenho da NE na identificação de oportunidades de melhoria em sua contratada ainda
que esta esteja na reta final da execução do escopo contratual.
Infelizmente a estratégia de supervisão, com foco na observação e apontamento de
falhas, não resulta necessariamente numa melhoria de desempenho, em especial no que
tange a operação da usina. Essa observação se pauta no fato de existirem pendências de
montagem desde a primeira unidade geradora, ainda resquício da montadora anterior, o
CMBM. É possível que algumas das pendências possam proporcionar riscos aos
funcionários que ali circulam e necessitam ser sanadas o quanto antes. Com esse
objetivo a NE planeja a mobilização de uma terceira empresa que fará a eliminação das
pendências.
Além dessas pendências de montagem/construção que serão certamente sanadas, existe
a falta de definição de processo assertivo o suficiente para garantir que as liberações de
equipamentos ocorram de maneira segura, contando com todos os bloqueios e execução
por profissionais autorizados; além disso, é importante que todos os requisitos
documentais dos equipamentos (NR-10, NR-12, NR-13, e outros) estejam regulares
para que riscos estejam plenamente controlados.
Da mesma forma como registrado em períodos anteriores independentemente da
contratada, observa-se a recorrência de determinados temas, demonstrando que o
tratamento não tem surtido efeito, ou seja, as reais causas básicas não são tratadas.
Como indicado anteriormente, na Seção 3.3, a montadora desmobilizou de forma
antecipada o profissional de Meio Ambiente ocasionando a transferência de
responsabilidades para o Engenheiro de Segurança, o que contraria a NR-4. Além disso,
a desmobilização do Gerente de SMS também já proporcionou o aumento de
responsabilidades para esse engenheiro que, segundo informações, já se encontrava
próximo da data de desmobilização. Como alertado anteriormente, esse foi um risco
previsto e amplamente discutido na missão anterior.
Resumo Estatístico Mensal – REM
A NE apresentou os resultados individuais das empresas da obra principal e ficou
constatado que o COMGEV pontuou em todos os meses do trimestre, mais
especificamente nas ocorrências sem afastamento. De acordo com a análise apresentada
no Anexo II – Análise Crítica dos acidentes do RGT –SST e Anexo III – Template –
REM, os acidentes ocorridos no período ficaram bastante distribuídas entre os locais de
ocorrência; sendo um deles classificado como Potencial de Gravidade 3. Quatro das
cinco ocorrências envolveram atividades de montagem e auxiliares.
As taxas de frequência ficaram abaixo dos limites definidos, demonstrando que os
resultados finais estão sendo alcançados, ainda que a gestão do risco não esteja
totalmente controla pelos fatos aqui apresentados. Por exemplo, não há reporte de
incidentes, cujos motivos podem levar a ocorrências sérias, bem como os temas de
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desvios costumam ser recorrentes há trimestres.
6.3.3
Obras do Entorno - OEs
Resultado da Supervisão de SST
No período, foi mantida a supervisão das Obras do Entorno por meio da aplicação de 38
Listas de Verificação, 13,7% menor em relação ao registrado no trimestre anterior, cuja
redução justificada pela redução de contratos vinculados às Obras do Entorno. Essa
quantidade corresponde a 0,75 lista de verificação por contrato ao longo de todo o
trimestre, considerando a existência de 51 contratos (vide Anexo IV do RGT-SST).
Os resultados mensais de desempenho dos principais contratos acompanhados pela NE
variaram entre 85 e 100%, ao menos em 10 dos contratos selecionados pela Norte
Energia para serem apresentados no RGT. O nível global de desempenho das empresas
resultou em 71%, certamente puxado pelo desempenho dos contratos não apresentados
na Figura 4.6.1 – Índice de desempenho de LV’s – OE do RGT-SST.
Sobre a supervisão executada pela Norte Energia, continua válida a necessidade
indicada nos relatórios anteriores de se criar indicadores que auxiliarão na interpretação
dos dados coletados ou mesmo melhorar a forma de coleta de dados. Esse fato é
corroborado pelo horizonte de redução de acidentes, os quais são mais detalhados em
função da investigação feita para cada uma das situações.
No período foram registrados 770 desvios, valor 48% maior em relação ao trimestre
anterior, todos relacionados à saúde, segurança, condições de trabalho e ambiente de
trabalho, e recursos humanos. Esse resultado corresponde a uma média de 20,26 desvios
por lista de verificação. No trimestre anterior foi registrada uma média de 14,85 desvios
por lista de verificação (520 desvios e 35 listas de verificação). Essa comparação
demonstra intensificação dos registros ou piora no desempenho das empresas, fato que
deve ser mais bem analisado pela Norte Energia, inclusive existem outros parâmetros
que interferem na avaliação, não considerados nessa observação.
A forma como os valores são apresentados não permite comparação adequada entre
períodos, uma vez que os valores não são relativizados com a quantidade de
verificações, listas de verificação aplicadas, contratos ativos, etc. Assim, a constatação
de que aumentou ou diminuiu determinada quantidade de desvios num tema 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.
Os temas com maior representatividade de registros no período foram:
• “Organização e Limpeza” com 87 registros;
• “Equipamento de Proteção Individual – EPI” com 62;
• “Documental” com 58 desvios;
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• “Condições e Meio Ambiente de Trabalho” com 54; e,
• “Andaime de Campo” com 53 desvios;
• “Proteção Coletiva” com 48 desvios.
Diante do resultado que vem sendo apresentado, é fundamental que a Equipe de SST
analise de forma global os principais motivos que levam à concentração de desvios em
determinados temas e procure identificar as causas básicas para tratamento, o que pode
resultar no assessoramento à essas empresas para que consigam cumprir as exigências
legais e contratuais para evitar riscos para o empreendimento.
Resumo Estatístico Mensal – REM
A Tabela 6.3.3.a apresenta o resultado de desempenho em termos de frequência de
acidentes e da proporção de treinamento aplicado em relação ao total de exposição ao
risco das empresas vinculadas às Obras do Entorno. A Tabela 6.3.3.b apresenta o
resultado das empresas que atuam na execução de ações vinculadas às condicionantes
do PBA.
Observa-se que ambos os grupos tiveram registros de acidentes, fato que não ocorreu
em nenhum outro mês de 2019. Foram registrados, no total, 2 acidentes que
acumularam 95 dias de afastamento e 4 acidentes sem afastamento. Devido à pequena
quantidade de horas-homem de exposição ao risco mensal, alguns dos indicadores
ultrapassaram os limites estabelecidos. Certamente, o resultado acumulado anual não
ultrapassa esses limites.
Mesmo diante dessas ocorrências, considerando apenas os valores das taxas de
frequência, os resultados do período para as Obras do Entorno e demais executoras são
considerados adequados.
Como indicado anteriormente, o RGT deixou de trazer informações sobre os
treinamentos aplicados pelas empresas contatadas. No entanto, a NE garante que aplica
treinamento de integração para a liderança das empresas no momento da mobilização
para o início da execução dos serviços.
Considerando que a NE não apresentou qualquer detalhe sobre as ocorrências dos
acidentes, não há como fazer qualquer avaliação adicional, sobre as circunstâncias,
sobre a gravidade, efetividade do atendimento às ocorrências, análise das causas, ações
corretivas adotadas, entre outras.
As informações sobre o desempenho das Obras do Entorno se baseiam apenas na
Supervisão de SST realizada pelos Técnicos de Segurança e os dados apresentados no
Template (Anexo III do RGT), não existindo outras bases para tecer comentários mais
abrangentes.
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Tabela 6.3.3.a
Indicadores de desempenho – Obras do Entorno
Taxa

Jan
0
0
0
8,4%

Fev
0
0
5,3
10,7%

Mar
0
0
0
4,2%

Abr
0
0
0
NI

2019
Mai
0
0
0
NI

Jun
Jul
Ago
TFCA
0
0
0
TG
0
0
0
TFSA
0
0
0
ITSST
NI
NI
NI
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%);
- NM – Não monitorado.

Set
6,2
562
25
NI

Tabela 6.3.3.b
Indicadores de desempenho – Atividades Condicionantes do PBA
Taxa
TFCA
TG
TFSA

Jan
0
0
0

Fev
0
0
0

Mar
0
0
0

Abr
0
0
0

2019
Mai
0
0
0

Jun
0
0
0

Jul
0
0
0

Ago
0
0
0

Set
17,5
88
0

6.3.4
Operação e Manutenção – Eletronorte
O Quadro 6.3.4 apresenta os resultados alcançados nos últimos três trimestres a título
de comparação.
Quadro 6.3.4.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão - Eletronorte
Item avaliação
Quantidade de LVs
aplicadas
Desempenho nas LVs
Quantidade de RDs
Atendimento dos RDs

Temas com maior
frequência de registros
no período

1º Trimestre/2019
Jan a mar/2019

2º Trimestre/2019
Abr a jun/2019

3º Trimestre/2019
Jul a set/2019

33

22

33

Indicador descontinuado
187
Abril: 79%
Maio: 35%
Junho: 31%
Eletricidade Campo:
57%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
25%
Prevenção e Combate a
Incêndio: 18%

437
Julho: 34%
Agosto: 27%
Setembro: 61%
Eletricidade Campo:
50%
Condições e Meio
Ambiente do Trabalho:
14%
Prevenção e Combate a
Incêndio: 11%

269
Janeiro: 70%
Fevereiro: 45%
Março: 53%
Vasos de Pressão: 61%
Condições e Meio
Ambiente de Trabalho:
21%
Eletricidade Campo:
11%
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Quadro 6.3.4.a
Acompanhamento dos resultados da Supervisão - Eletronorte
Item avaliação
Quantidade de RNCs
Atendimento dos RNCs

1º Trimestre/2019
Jan a mar/2019
15, sendo 10 não
atendidas
33%

2º Trimestre/2019
Abr a jun/2019
14, sendo 10 não
atendidos
29%

3º Trimestre/2019
Jul a set/2019
14, sendo 10 não
atendidos
29%

A quantidade de LVs obteve aumento de 50% em relação ao trimestre anterior,
enquanto a quantidade de desvios aumentou num ritmo maior (134%). Já o percentual
de atendimento dos desvios, evoluiu de 34% em julho para 61% em setembro/2019,
acumulando 75% de atendimento global. A evolução no ritmo de encerramento dos
desvios foi imputada a definição de uma estrutura definitiva com menor rotatividade de
profissionais de segurança do trabalho e a designação de um dos Técnicos de Segurança
para ficar sediado e coordenar os trabalhos de gestão.
Observa-se que os temas “Eletricidade Campo”, “Condições e Meio Ambiente do
Trabalho” e “Prevenção e Combate a Incêndio” mantém recorrência ao longo dos
trimestres sem que o tratamento seja efetivo ao ponto de sanar as causas básicas que
levaram a esses registros.
Como se observou nos períodos anteriores, apenas o registro e tratamento de desvios
sem um planejamento adequado dos controles a partir de mapeamento das atividades,
levantamento de riscos e determinação de metodologias de controles efetivas que
possam ser sistematicamente avaliadas e melhoradas, não tende a surtir efeito de uma
gestão completa e eficiente. A expectativa de resultados mais promissores ainda recai
sobre a implantação do Sistema de Gestão Integrado que não apresentou grandes
alterações no período.
Como indicado em outras oportunidades, não são evidenciados esforços no sentido de
melhorar o processo de modo a reduzir o registro de desvios. Além disso, essa
metodologia é utilizada em algumas oportunidades como forma de pressionar a
Eletronorte a procurar meios de sanar pendências generalizadas, tais como iluminação,
extintores de incêndio, vasos de pressão.
Importante resgatar o destaque feito no RGT anterior (janeiro a março/2019), referente
ao início da apresentação de resultados, inclusive gráficos, dos dados a partir da gestão
de Segurança do Trabalho por parte da Eletronorte. Naquela oportunidade foi observado
que restava a necessidade de apresentarem uma boa análise crítica dos resultados,
comparar com os apontamentos da Equipe de SST da NE, implantar o que foi requerido,
entre outras possibilidades. No entanto, este conjunto de informações deixou de ser
apresentado, retornando ao conteúdo dos relatórios de períodos anteriores e às
solicitações quanto à necessidade de se demonstrar o Monitoramento Interno (aquele
executado pela própria empresa, em antecipação às constatações da Supervisão da NE).
De fato, a Equipe de SST da Eletronorte apresenta algumas folhas avulsas com gráficos,
listas de verificação, relatórios de vistorias e informações variadas com vistas ao
114

monitoramento interno, porém nada sistematizado ou pautado com avaliações
conclusivas sobre a efetividade das ações realizadas.
As dúvidas e impasses sobre as responsabilidades contratuais entre as empresas Norte
Energia e Eletronorte aparentam estar equacionadas como foi registrado na última
missão. Importante destacar que ainda é possível evidenciar pendências de
construção/montagem em diversos locais da casa de força, mesmo nas áreas entregues
pelo CMBM e em operação há muitos meses. De acordo com informações de campo
(não oficiais), existe a possibilidade de a Norte Energia contratar nova empresa de
montagem para a eliminação de pendências registradas. Embora essa questão seja de
construção/montagem, o alerta aqui apresentado se relaciona com a integração dessa
empresa, assimilação de metodologia de trabalho, liberação e bloqueio nos
equipamentos, entre outros aspectos relacionados com a gestão de risco, cuja estratégia
adotada para o COMGEV não teve o sucesso esperado.
Além disso, outra preocupação em relação às pendências de montagem é a ausência de
identificação nos equipamentos e locais dessas pendências. Por exemplo, observa-se
equipamentos sem identificação das válvulas, número do painel/equipamento, pequenos
dispositivos quebrados ou com peças faltantes, entre outros; todos os elementos que
podem proporcionar riscos aos operadores, mantenedores e diversos outros profissionais
que acessam as galerias para cumprir as atividades das Ordens de Serviço.
No período não houve evolução nas tratativas das pendências relacionadas à NR-12 e
NR-13. Para os equipamentos (NR-12), a NE demonstrou estar em processo de
finalização de emissão de uma Nota Técnica que justificará a contratação de uma
empresa para levantamento e dimensionamento das ações de correção, adaptação e
melhoria dos equipamentos, porém o processo ainda está distante de apresentar
resultados práticos quanto á redução de risco. Já no caso dos Vasos de Pressão (NR-13),
segundo a NE houve a seleção e contratação da empresa que fará a regularização da
documentação e testes necessários ao atendimento da norma, porém sem previsão de
conclusão. Já em relação à NR-23, as proteções contra incêndio seguem sendo
instaladas com o objetivo de requerer a vistoria do corpo de bombeiros, ao menos para a
UHE Pimental, cujas instalações estão mais avançadas; na UHE Belo Monte, algumas
das instalações necessárias estavam sendo executadas, porém ainda há pendências que
devem ser finalizadas antes da vistoria para a obtenção da Autorização do Corpo de
Bombeiros.
Em relação à NR-33, que trata dos Trabalhos em Espaços Confinados, a Engenheira de
Segurança do Trabalho, desmobilização de suas atividades na UHE Belo Monte,
continua sendo a Responsável Técnica designada e a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) ainda está vinculada ao seu nome. Assim, é necessário que a Eletronorte
determine outro profissional para assumir esta responsabilidade e emitir nova ART.
Em relação à NR-10, segundo a NE, considerando os diversos e recorrentes
apontamentos, está em curso a contratação de empresa que fornecerá software de gestão
de todos os requisitos relacionados com a norma, bem como a primeira atualização
deverá ocorrer por esta empresa.
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Resumo Estatístico Mensal – REM
A Tabela 6.3.4.a apresenta o resultado de desempenho em termos de frequência de
acidentes.
Tabela 6.3.4.a
Indicadores de desempenho – Eletronorte
Taxa

Jan
0
0
0
0,8

Fev
0
0
0
3,4

Mar
0
0
0
1,6

Abr
0
0
0
1,4

2019
Mai
0
0
41,9
1,7

Jun
Jul
TFCA
0
0
TG
0
0
TFSA
0
0
ITSST
9,7
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%);
- NM – Não monitorado.

Ago
0
0
0
0*

Set
0
0
0
0*

No período não ocorreu qualquer acidente envolvendo funcionários da Eletronorte. A
única taxa de frequência que pontuou neste ano foi a de acidentes sem afastamento, cujo
valor acumulado está abaixo do limite estabelecido, ou seja, 4,8.
(*) Não houve aplicação de treinamentos, segundo o RGT-SST (Figura 4.5.7 – Índice
de Treinamento de Saúde e Segurança do Trabalho). Entretanto, o disposto na Tabela
4.5.16 – Extrato dos treinamentos realizados no 3º trimestre de 2019 –
ELETRONORTE indica a realização de eventos de treinamento/divulgação envolvendo
751 colaboradores nos meses de agosto e setembro/2019 (não houve qualquer registro
em julho).
6.3.5
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
No período não houve fiscalização externa. A última visita foi realizada em
dezembro/2018.
7.0
Conformidade Socioambiental do Empreendimento
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade do
empreendimento UHE Belo Monte com os requisitos do processo de licenciamento,
incluindo o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo IBAMA e demais
órgãos intervenientes, e dos padrões legais aplicáveis. Será também discutida a
conformidade em relação à estruturação e implementação dos Sistemas de Gestão da
Norte Energia, da Eletronorte e do CCBM, fundamentais para que o Projeto seja
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desenvolvido atendendo aos requisitos do licenciamento e demais padrões legais
aplicáveis.
A avaliação a seguir baseou-se nas informações recebidas da NE, contidas no 27º
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de julho a setembro
de 2019), em documentos recebidos pós-vistoria, e em dados coletados pelo Consultor
Ambiental Independente durante as inspeções de campo e reuniões mantidas com a NE
e/ou empresas por ela contratadas.
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Na missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em novembro de
2019, foram apresentados os avanços nas questões do SGI, de modo a evidenciar o
andamento dos procedimentos de gestão voltados para as questões ambientais.
O processo de implantação do SGI foi dividido em duas etapas, a primeira incluiu 2
Superintendências, a Socioambiental e de Assuntos Indígenas e a de Gente e Gestão.
Esta etapa foi considerada um projeto “piloto” de implantação do SGI, a qual havia sido
considerada concluída no período anterior. No entanto, as ações posteriores previstas
não foram integralmente realizadas, dentre estas ações o levantamento de aspectos e
impactos e perigos e riscos.
Observou-se que o foco no período se deu em atividades para expansão do SGI para as
demais superintendências, contudo ainda é necessária a conclusão das atividades
previstas no projeto “piloto”.
A segunda etapa inclui a ampliação outras 29 áreas e encontra-se em curso. Inicialmente
está segunda seria concluída ao final de 2019, porém um novo cronograma está sendo
proposto, e as atividades para a conclusão do SGI nestas áreas deverá ocorrer ao longo
do primeiro semestre de 2020. Espera-se para o próximo período a apresentação de um
cronograma definitivo de ações para a conclusão do SGI em todas as áreas da NE.
Atualmente faz parte do SGI 351 documentos, dentre estes: 8 Políticas; 2 Manuais; 40
Instruções Normativas; 136 Instruções de Processo e 165 Instruções de Trabalho
Em relação à gestão das atividades operacionais, a Eletronorte tem mantido sua rotina
de monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto, buscando sua
conformidade com a legislação ambiental nacional. Destaca-se que no período todos os
resultados obtidos nos monitoramentos estavam conformes com a Resolução Conama
430/11.
Demandas de melhorias foram observadas na missão de monitoramento, e estão
relacionadas principalmente às questões de organização e limpeza, e ações de
emergência, observadas nas duas unidades (Pimental e Belo Monte).
Destaca-se nesta missão a inspeção na Brigada de Emergência da UHE Pimental, onde
foram verificados todos os recursos e equipamentos disponíveis para atendimento as
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emergências ambientais. Durante as entrevistas com brigadistas e com as equipes da NE
e Eletronorte foi relatado sobre a ocorrência de um vazamento de óleo no reservatório
da UHE Pimental. Foi ainda relatado que durante o atendimento se observou que a
brigada ainda não está totalmente familiarizada com os equipamentos de combate
(barreiras infláveis), e também que não clareza quanto a cadeia de comando para o
atendimento a estas emergências.
É recomendado que de maneira urgente os procedimentos de combate a emergências
previstos no PGR/PAE sejam consultados e se necessários revistos e que haja devido
treinamento em todos os equipamentos de combate a incêndio. Devem ser promovidos
exercícios simulados considerando o caso ocorrido e outros casos de emergência de
situações consideradas de maior criticidade, e estar bem definida a cadeia de
acionamento e comando do atendimento a emergências. Deve ser ainda definida de
maneira precisa quais são os atores e ações a serem tomadas no pós-acidente.
No período anterior foi solicitado que se identificasse as causas-raízes dos desvios
registrados nos parâmetros óleos e graxas nas caixas separadoras da UHE Pimental. Em
Segundo informado no 27º RSAP, todas as Tratativas de Não-conformidades da
Eletronorte são efetuadas análises de causas.
Segundo informado pela Eletronorte do Relatório Gerencial Mensal, os desvios no
parâmetro Óleos e Graxas registrados no período anterior foi creditado as fortes chuvas
que ocorreram na região e que provavelmente arrastaram o resíduo oleoso depositado
em canaletas e tubulações subterrâneas para as caixas. As CSAO's foram limpas e o
material oleoso transferidos para tambores devidamente armazenados na área provisória
de resíduos classe 1. Nos meses subsequentes monitorados todas as Caixas atenderam a
Resolução Conama 430/11.
No que se refere às questões de saúde e segurança do trabalho, a Norte Energia ainda
não possui evidências concretas de planejamento e implantação, de forma sistêmica e
em todos os setores, de procedimentos capazes de assegurar a efetividade dos controles
imprescindíveis para a prevenção de acidentes e preservação da saúde dos trabalhadores
próprios e terceiros, além das instalações das usinas. Uma das necessidades se relaciona
com a definição de diretrizes e a avaliação sistemática dos processos, em especial
aqueles relacionados com a operação e manutenção das usinas. Com esse processo
estabelecido e implantado, eventuais desvios e oportunidades serão identificados de
forma clara e ações de correção/melhoria serão implantadas de modo preventivo.
Associado a isso, o monitoramento e medição trarão as respostas para o empreendedor
para atestar o nível de efetividade.
Outro fato corresponde à ausência de um detalhado mapeamento dos processos
necessários para operar e manter as usinas, associado à identificação dos perigos e
determinação dos controles gerenciais correspondentes, atividades que permitirão que a
Norte Energia alcance com maior assertividade os seus principais objetivos. Permitiria
também uma distribuição de responsabilidades e autoridades adequadas à sua estratégia
de contratação; a determinação de um plano de capacitação e conscientização dos
funcionários próprios e terceiros; e, possibilitaria a definição de métodos efetivos de

118

monitoramento e indicadores que, quando analisados, ajudariam a ajustar as rotinas e
melhorar seu desempenho.
Com a expectativa da finalização da implantação da metodologia de acompanhamento
da legislação, a partir do Sistema de Gestão Integrado, se espera melhora na variedade e
abrangência da verificação (baseada na legislação atualizada), inclusive deverá ocorrer
no próximo ano uma Auditoria de Conformidade Legal. Esse fato eliminaria a
preocupação de que, possivelmente, requisitos legais importantes não estejam sendo
priorizados na rotina de supervisão.
Ainda que existam diversos apontamentos relacionados com a necessidade de finalizar a
implantação do SGI, a Equipe de SST identificou como necessário um projeto de
desenvolvimento da cultura de segurança no empreendimento, inclusive será trabalhado
em todos os níveis da empresa o que tende a proporcionar maior sensibilização da alta
direção sobre questões desde sempre abordadas. De acordo com as informações, duas
empresas estão sendo cogitadas e o pedido de contratação deverá ser emitido ainda em
2019.
A discussão completa desse conjunto de assuntos está apresentada na Seção 5.1.2.
Também devem ser consideradas as práticas adotadas pela Eletronorte, que possui
metodologias implantadas e outras recém-determinadas, cuja avaliação está apresentada
na Seção 5.2.
Atualmente, a NE mantém metodologia fundamentada na gestão de suas 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,
porém essa situação mudou neste trimestre com a redução do ritmo de encerramento dos
desvios, possivelmente pela proximidade da conclusão do contrato. 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, que
demonstra menor capacidade de atendimento.
A Supervisão de Saúde e Segurança do Trabalho executada pela Norte Energia 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 esse processo seja analisado sob uma ótica mais abrangente e que
busque causas básicas comuns, a partir de uma consistente análise de dados, para que se
definam ações para melhorar o desempenho. Como se observou na Seção 6.3, alguns
dos três temas que mais receberam desvios continuam sendo os mesmos há meses, sem
que seja evidente alguma mudança de cenário.
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
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responsabilidades não foram definidas entre as partes. Determinou, no entanto, que as
atividades deveriam ser executadas respeitando as diretrizes legais, definição bastante
ampla. O efeito deste contrato não repercute em efetividade na gestão e resultados
adequados até o momento e impede que a Norte Energia exija melhorias significativas.
Ao longo das últimas missões de monitoramento, muito se discute com a Eletronorte
sobre o desenvolvimento do Sistema de Gestão e sua proposta de garantia de um nível
adequado de 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 necessidade, a
Operadora/Mantenedora mantém o “Manual de Procedimentos de Segurança –
Complexo Belo Monte”, que reúne diversos procedimentos para execução segura das
atividades. No primeiro trimestre de 2019 os primeiros resultados de gestão interna
começaram a ser apresentados e foram incluídos no RGT subsequente. No entanto, essa
prática não se manteve, tampouco é apresentada pela NE qualquer comparação de
resultados do Monitoramento (realizado pela ELN) com aqueles da Supervisão
(realizada pela NE). Nessa missão de monitoramento foi apresentado um conjunto de
folhas avulsas com gráficos, listas de verificação, relatórios de vistorias e informações
variadas com vistas ao monitoramento interno, porém nada sistematizado ou pautado
com avaliações conclusivas sobre a efetividade das ações realizadas.
Em paralelo a elaboração de uma metodologia de gestão pela Eletronorte, a NE está em
fase de desenvolvimento de seu próprio sistema, que nesta segunda etapa (de março a
novembro/2019) abarcaria a Superintendência de Operação e Manutenção, como
apresentado anteriormente, inclusive diversos procedimentos já estão emitidos e outros
em aprovação, mesmo que ainda existam outros em elaboração/desenvolvimento. No
entanto, ocorre que o sistema ainda se mostra virtual ao ponto que está na fase de
documentação elaborada, mas não implantada, mesmo que existam ações de divulgação
de conteúdo às partes envolvidas.
Os resultados do Monitoramento Interno, realizado pela empresa contratada, e também
a Supervisão, realizada pela NE, não se transformam numa análise concreta e
determinação de ações de correção/melhoria, demonstrando que os mecanismos de
gestão não são suficientemente adequados para cobrir todas as demandas do
empreendimento, sejam elas legais ou de garantia de desempenho.
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
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 apresentando desvios pontuais e oportunidades de melhoria, possuem
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ferramentas de monitoramento dos processos que permitem determinar ações de
correção/melhoria de desempenho.
Já o CCBM, teve apenas um registro de acidente sem afastamento no período. De
acordo com o relato, a equipe de SST também será reduzida; agora, resta uma criteriosa
avaliação de suficiência por parte da Norte Energia ao longo dos próximos meses. De
acordo com as informações recebidas, a tendência é que exista cada vez mais
terceirização das atividades, por não se justificar a manutenção do consórcio devido ao
seu alto custo indireto.
No caso do COMGEV, foi indagado ao longo das duas últimas missões de
monitoramento qual seria o plano de desmobilização, tendo sido indicada a existência
de uma estratégia firme para garantir que não haveria depreciação dos resultados
alcançados até aqueles dois momentos. Entretanto, a situação de campo não
correspondeu ao planejado, inclusive o Engenheiro de Segurança do Trabalho assumiu
atividades, em seu último mês, não correspondentes às suas atribuições, contradizendo a
NR-4. De qualquer forma, os resultados refletidos nas taxas de frequência são bastante
favoráveis.
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.
No entanto, foi identificado que as obras de reforma do Hospital Municipal pela
empresa J. Magalhães não possuíam PCMAT ou documento equivalente que permitisse
uma boa gestão de riscos existentes no local.
A gestão adotada pela Eletronorte para a operação e manutenção das usinas mostra-se
adequada sob a ótica dos resultados apresentados no que tange a gestão dos funcionários
próprios e acidentes. No entanto, existem desvios na regularidade legal, de boas práticas
e, também, potencial risco a partir de pendências construtivas e de montagem cuja
resolução tarda a ser adotada, bem como falha no reporte e evidência das ações de
prevenção adotadas (gestão de documentos e registros). Assim, a expectativa ainda é
que o Sistema de Gestão em desenvolvimento pela Norte Energia supra essas
deficiências da gestão da operadora ou então que esta determine procedimentos internos
adequados o suficiente, de modo a garantir bons níveis de conformidade. A nova
previsão é que os resultados comecem a aparecer no último trimestre (outubro a
dezembro/2019, com o 28º RSAP a ser apresentado em fevereiro/2020).
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
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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 brigada, garagem e outras na UHE Pimental, cujas obras iniciaram no
3º trimestre de 2018 (agosto/2018). Sua conclusão está próxima, já que resta apenas a
instalação da mobília. Posteriormente, com a proximidade do término da obra, está
prevista nova instalação para apoio à UHE Belo Monte. A localização do projeto foi
alterada em função de determinação da ANEEL, o que pode imputar postergação, caso
não seja definido o novo posicionamento.
A Superintendência de Segurança de Barragens manteve em curso as atividades de
implantação do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e, consecutivamente de
Emergência (Capítulo V). A gestão e manutenção das estruturas, incluindo o
monitoramento e manutenção, estão em pleno curso e mantêm reportes periódicos para
a ANEEL, além de contar com apoio de consultores técnicos, relatórios internos,
identificação e adoção de oportunidades de melhoria.
Restam apenas as 2 barragens para serem comissionadas pela a Equipe da NE, sendo
elas a Barragem de Fechamento Direita (BFD) e Esquerda (BFE).
A implantação do PAE-Barragens segue em curso com a realização de simulados em
escala real junto às comunidades. Todo o processo de divulgação e envolvimento da
comunidade foi planejado para ocorrer de forma sequencial para proporcionar uma
evolução dos assuntos com o intuito de possibilitar um bom entendimento do conteúdo,
sem causar alardes desnecessários. A apresentação dos relatórios de simulação permitirá
avaliar a extensão e profundidade com que a análise crítica foi realizada pela equipe.
O Plano de Atendimento a Emergência – PAE para a fase de operação foi elaborado
pautando-se em cenários com potencial de ocorrência e encontrava-se em fase de
aprovação que foi detectada a mudança da legislação estadual ocasionando nova revisão
do documento. Cabe destacar que a identificação dos cenários emergenciais não se
baseou num mapeamento de processos pretendido, fato que poderá trazer maior
assertividade na identificação dos possíveis cenários, considerando as metodologias
adotadas para essa identificação.
Na sequência, o atual PAE (não aprovado) determina os recursos em caráter qualitativo,
sem determinar quantidades ou especificar os locais. Dada a quantidade e as criticidades
dos recursos adquiridos e em aquisição, a NE determinou 28 instruções de trabalho para
gestão adequada desse material, equipes e técnicas de resgate de acordo com cada
cenário; sendo que nenhuma delas está aprovada.
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 estão em processo de
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aquisição/recebimento e estão sendo disponibilizados para a Equipe de Atendimento a
Emergência e para a Eletronorte procederem com a instalação dos itens para completa
aderência ao projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.
Para comunicação de situações de emergências a Norte Energia busca um número de 3
dígitos para facilitar a memorização. Até lá, foi implantado e divulgado número de
telefone celular que recebe qualquer chamada, a registra e redireciona para o
responsável.
Para validar a metodologia de atuação dessas novas equipes, a NE programou um
simulado simplificado de ataque de animais peçonhentos. A partir de agora, espera-se
que simulados baseados nos cenários mais críticos sejam realizados em cada um dos
turnos para identificar se o escopo de atividades da empresa contratada e a estratégia de
atendimento são adequados.
A Seção 5.2.2 traz maiores detalhes sobre o tema, considerado bastante importante para
o empreendimento.
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico
Belo Monte apresenta pendências na implantação considerando o apontamento de
pendências de atendimento às normas regulamentadoras; implantação efetiva do plano
de atendimento a emergência, incluindo dispositivos de proteção, realização de
simulados das situações mais críticas e obtenção do auto de vistoria do corpo de
bombeiros; e, adoção de metodologia que garanta uma adequada auto gestão por parte
da Eletronorte na manutenção dos controles dos riscos existentes no empreendimento.
Em relação ao desempenho em Saúde e Segurança do Trabalho (Seção 6.3), o CCBM
reduziu aos níveis mais baixos já registrados seu desempenho no atendimento dos
desvios. Demonstrou, por outro lado, ter mantido os controles estabelecidos em sua
gestão, não sendo possível a identificação clara dos motivos desse desempenho,
tampouco a NE apresentou uma análise consistente. A gestão de risco tem se mantido
adequada sob o ponto de vista prevencionista, considerando as baixas taxas de
frequência de acidentes. O risco, no entanto, se relaciona com a capacidade do
consórcio manter sua estrutura de gestão e níveis de desempenho alcançados mesmo na
fase de desmobilização.
Já o COMGEV apresentou resultados mais promissores em termos de frequência de
acidentes e, também, de atendimento às pendências (RDs). No entanto, observou que o
Engenheiro de Segurança do Trabalho acumulou as atividades de gestão com a saída do
gerente e de meio ambiente com a saída do profissional responsável, além de sua
própria desmobilização estra prevista para ocorrer no final do mês. Essa saída, de certa
forma antecipada, ocasionará a descontinuidade de diversas atividades antes
implantadas em prol da gestão de risco. Infelizmente, a Norte Energia não demonstrou
possuir mecanismos contratuais que permitam exigir a manutenção de profissionais até
o término do contrato, não somente diante da redução dos funcionários e em
atendimento à Norma Regulamentadora 4 (SESMT). Naquele momento, ao acumular a
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função de gestor ambiental, a NR-4 não estava sendo integralmente atendida pelo
Consórcio Montador.
A Eletronorte registrou novamente desempenho mediano, porém os resultados
mostraram-se promissores a partir de agosto quando se decidiu pela manutenção de uma
equipe fixa de técnicos que se alternam em escalas em ambas as usinas, agora sob a
coordenação de um técnico local residente. Mesmo com a finalização do manual de
procedimento relacionados a SST, não há um reporte consistente e sistêmico, capaz de
proporcionar uma base para ser analisada periodicamente e determinar ações de
melhoria/correção necessária para uma melhor gestão dos riscos.
A falta de entendimento entre as partes sobre as responsabilidades e os meios para
solucionar determinadas pendências demonstram ter sido equacionados no período,
porém sem resultados concretos no período em relação às pendências identificadas. As
pendências remanescentes da fase de montagem possivelmente serão sanadas por uma
nova empresa a ser contratada após a desmobilização do CONVEG, o que traz a
necessidade de integração dessa empresa, assimilação de metodologia de trabalho,
liberação e bloqueio nos equipamentos, entre outros aspectos relacionados com a gestão
de risco, cuja estratégia adotada para o COMGEV não teve o sucesso planejado. É
possível que algumas das pendências possam proporcionar riscos aos funcionários que
ali circulam, instalações e equipamentos, as quais necessitam ser sanadas o quanto
antes. As Análises Preliminares de Risco não englobam os riscos decorrentes da
existência de pendências construtivas e/ou de montagem.
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. No
entanto, essa equipe está dimensionada para garantir a manutenção da atual rotina em
curso para a supervisão das contratadas, não restando carga horária adequada para que
esses profissionais auxiliem no planejamento, implantação e acompanhamento dos
novos processos do Sistema de Gestão Integração que, num futuro, certamente entrarão
na rotina enquanto tarefas vinculadas à construção/montagem deixarão de existir.
A Equipe de Atendimento a Emergência da NE está plenamente mobilizada e depende
apenas do recebimento de alguns equipamentos (já em processo de requisição e/ou
recebimento) para possibilitar o atendimento de todos os cenários previstos. A
conclusão da edificação, onde ficarão abrigados os brigadistas e equipamentos, está em
fase de conclusão (instalação dos móveis), em específico na UHE Pimental. Na UHE
Belo Monte ainda permanece indefinido o local onde o novo prédio será instalado.
As empresas contratadas para a execução da Obra Principal e do Entorno 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
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necessários para estarem alinhados com a legislação e, também, na solução de
pendências que sejam registradas pela Supervisão.
No caso da Eletronorte, em agosto/2019 houve a definição de uma equipe de 5 técnicos
que se revezarão em duplas em cada uma das usinas, enquanto a coordenação ficará
com um técnico local residente. Essa estratégia permitirá a esperada continuidade das
atividades, sem que haja interrupção devido às substituições temporárias dos técnicos
(atuação de forma itinerante). Ainda não há bases para declarar um adequado nível de
aderência aos requisitos legais e outros normativos, tampouco a existência de um fluxo
para rápido e efetivo atendimento das pendências apontadas na Supervisão. Por fim, a
apresentação de um reporte estruturado a partir do planejamento, implantação e
monitoramento interno pela própria Eletronorte dará bases para a Norte Energia avaliar
com mais profundidade o nível de confiabilidade para gestão de risco.
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.
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 27º RSAP trouxe, no anexo 10,
informações consolidadas relacionadas ao número de participantes nos treinamentos
realizados no trimestre julho-setembro de 2019 com os colaboradores que atuam nas
obras do entorno e nas obras do PBA. 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). Cumpre destacar, no entanto,
que não foram evidenciados os treinamentos realizados com os colaboradores diretos da
NE.
Quanto à verificação, pela NE, dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao
empreendimento, a NE passará a utilizar o sistema CAL®, mesma ferramenta utilizada
atualmente pelo CCBM.
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 setembro de 2019. 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).
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Para o período em questão, os valores do indicador foram os seguintes:
Período

Resultado do indicador

Meta

Julho/19

99,58%

100%

Agosto/19

99,91%

100%

Setembro/19

99,93%

100%

3° Trimestre/2019

99,81%

100%

Embora o indicador tenha se mantido dentro do limite permitido, vale comentar que não
alcançou a meta de 100% de atendimento à legislação nesse trimestre pelo fato da
ausência de AVCB válido para o Refeitório do Sítio Belo Monte, conforme já
informado no relatório anterior. Segundo o CCBM, 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.
Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes
das Licenças
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 realizada com a utilização do 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 27º RSAP, verificou-se que nesse período não foram
evidenciadas alterações significativas na situação de atendimento (ver Quadro do
Capítulo 3.0 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 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
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(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 por meio 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).
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
impactos e reelaboração do PBA-CI.
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; e Definição clara dos
mecanismos de Sistema de Transposição de Embarcações (STE).
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, no Capítulo 3.0 avalia-se
também a situação das multas e autos de infração recebidos no período. Em relação à
situação apresentada no período anterior, foi instaurado um novo processo
administrativo em decorrência de autos de infração lavrados por órgãos oficiais.
Planos e programas do PBA
No que diz respeito ao PAC, que é o Plano do PBA executado pelo CCBM, cabe
ressaltar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, e os Programas de
Controle Ambiental Intrínseco – PCAI e de Controle Médico, Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, bem como seus dois Projetos: (i) Projeto de Controle Médico,
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, e ii) Projeto de Segurança e Alerta, são
implementados pelas empresas executoras e coordenados 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 6.0 deste Relatório.
No que diz respeito ao controle da 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
das principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no âmbito do PCAI,
foi abordada na Seção 6.2.1.
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A BIOCEV, como coordenadora do PAC, vem acompanhando a aderência ao PCAI nas
atividades dos consórcios CCBM e COMGEV, e das empresas Votorantim, SPS
Construtora, GRI Koleta, Zavattaro, Lira & Cotrim, Manserv, ELM, COBRA,
Hidrostec, Coneval e Allega.
Como se observou nos documentos e nas inspeções de campo realizadas, todos os
parâmetros monitorados pelo CCBM e pelas demais empresas são comparados aos
limites estabelecidos pela legislação brasileira vigente.
Como se viu na Seção 6.2.1.1, o CCBM e as demais empresas envolvidas nas obras e na
montagem, prosseguem monitorando os efluentes sanitários e industriais, a água bruta
captada e tratada nas ETAs, e a potabilidade da água para consumo. Prossegue também
monitorando as emissões de fumaça preta e controlando a emissão de poeira por meio
da umectação das vias e áreas de montagem.
Como se observou no Capítulo 6.0, o tratamento de efluentes sanitários do CCBM
atualmente ocorre na ETE Belo Monte. 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 julho a setembro de 2019, 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.
Nesse período todas as amostras analisadas, tanto do CCBM, como do COMGEV,
apresentaram-se satisfatórias, ou seja, com remoção de DBO superior a 60% ou do
limite de lançamento estabelecido na legislação, que é de até 120 mg/L.
No Capítulo 6.0 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 nos efluentes das caixas
SAO e caixas decantadoras, os resultados referentes ao 3º trimestre de 2019
demonstram um desempenho de 100% em relação ao atendimento dos parâmetros da
CONAMA nº 430/2011. Entre os meses de julho e setembro foram analisadas 10
amostras.
Em relação às limpezas das bacias de sedimentação e caixas SAO, nos meses de julho a
setembro de 2019 foram realizadas todas as intervenções programadas para o período, o
que resultou em 100% de atendimento a programação estabelecida.
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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 sobrenadante 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 julho a
setembro de 2019 e, também, por meio dos laudos anexados ao relatório. Nesse período
foram realizadas 42 análises de potabilidade nas saídas das ETAs em operação e 209
análises nos bebedouros, das quais 13 insatisfatórias. Para os laudos insatisfatórios
foram abertos relatórios de não conformidades, realizada limpeza, troca de filtro e nova
amostragem para análise.
O COMGEV adquiriu o sistema de tratamento de água utilizado anteriormente pelo
CMBM. Nesse período, todas as amostras analisadas na ETA e nos bebedouros
apresentaram resultados 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.
Quanto ao ruído ambiental, nesse período não foi realizado monitoramento, a próxima
campanha está prevista para ocorrer ainda no segundo semestre de 2019.
Em relação aos resíduos sólidos, foram encaminhados nos RGM-Es os dados referentes
ao gerenciamento realizado pelo CCBM e pelo COMGEV para o período. Trata-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.
Salienta-se que atualmente a gestão dos resíduos sólidos é realizada pela GRI, empresa
contratada recentemente pela NE. As principais constatações de campo sobre esse tema
são apresentadas na Seção 6.2.1.1.
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Supervisão Ambiental da NE - OP
Os resultados da Supervisão Ambiental da NE na OP feito pela BIOCEV, considerando
as medidas previstas no PCAI e no PRAD, foram verificados com base no RGM-C nº
09/2019, emitido e aprovado em outubro de 2019.
Com base no RGM-C foi possível verificar o status da gestão de desvios do PCAI e do
PRAD para o trimestre julho-setembro de 2019, que resultou na abertura de 36 RDs
para o PCAI, sendo 15 NCs e 21 RO. Para o PRAD, nesse período foram emitidos 129
registros, sendo 127 NCs e 2 ROs.
Em relação ao fechamento dos RDs emitidos pela Biocev até setembro de 2019,
ressalta-se que no PCAI restavam 21 registros em aberto, entre não conformidades e
ocorrências, localizados nos sítios Belo Monte, Pimental, Canais e Diques. As
categorias dos desvios estão relacionadas a problemas com organização e limpeza;
resíduos; recursos hídricos, vazamento de óleo; produtos químicos, entre outros.
Já em relação ao PRAD, encontram-se em aberto 138 não conformidades, com status de
aguardando definição, aguardando plano de ação, aguardando verificação, pendência a
vencer e vencido, localizados nos sítios Bela Vista, Belo Monte, Canais e Pimental. O
item “Planejamento / Execussão” é a categorias com maior incidência de registros de
desvios.
Destaca-se que os resultados da aplicação das ferramentas de supervisão ambiental na
operação são apresentados e discutidos na Seção 6.2.3 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
% 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

Meta

Julho/19

Agosto/19

Setembro/19

80

100

100

100

85

100

100

100

90

100

100

100

95

98

97

94

100

100

100

NA*

95

100

100

100

100

NA*

NA*

NA*

100
95

100
100

100
100

100
100

100

NA*

NA*

NA*
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Indicadores do PCAI
Meta Julho/19
% de resíduos recicláveis destinados para reciclagem
em relação ao total de resíduos sólidos urbanos (classe
40
41
b) destinados
* Não se aplica, pois não foram emitidos laudos insatisfatórios no período.

Agosto/19

Setembro/19

77

15

Em setembro de 2019 a média de atendimento de laudos satisfatórios de bebedouro não
foi atingida. Segundo o relatório da BIOCEV, o não atendimento se deve ao fato de o
CCBM se encontrar em fase de desmobilização das estruturas e conformação das áreas
para execução do PRAD, o que faz com que, por diversas vezes, devido à grande
movimentação de máquinas no canteiro, a tubulação de distribuição de água seja
rompida, causando entrada de sedimentos na rede, o que, mesmo após a limpeza e
higienização, resulta em valores de turbidez e cor aparente maiores que os permitidos
em legislação.
No mês de setembro de 2019 a meta estabelecida para destinação de resíduos recicláveis
não foi atendida, devido ao fato de não ter sido destinados resíduos recicláveis pela GRI
Koleta, ocorreu apenas destinação de sucata metálica pelas executoras CCBM e
COMGEV. Segundo a BIOCEV, devido à redução do efetivo no empreendimento, a
geração de resíduos tem reduzido significativamente, de forma que se tornou inviável a
destinação de resíduos recicláveis mensalmente. Desta forma, os resíduos estão sendo
prensados e armazenados em fardos na Central de Resíduos gerenciada pela GRI
Koleta, e são destinados quando do preenchimento da carga completa.
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%
1º semestre de 2019 = 100%
3º trimestre de 2019 = 100%
Ano agrícola 2013/2014 = 78%
Ano agrícola 2014/2015 = 213%
Ano agrícola 2015/2016 = 103%
Ano agrícola 2016/2017 = 89%*
Ano agrícola 2017/2018 = 62%*
Ano agrícola 2018/2019 = 86%*
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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%
Ano agrícola 2018/2019 = 95%
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 = 86%
1º semestre de 2019 = 83%

* Resultado está abaixo da meta estabelecida.

A justificativa pelo não atendimento as metas estabelecidas para o PRAD foram
apresentadas no relatório anterior. A Biocev continua nformando 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 por
meio da Portaria 3.214 de 1978 e do 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 6.3 deste Relatório, além de estarem
apresentadas as respectivas avaliações de suficiência e, eventualmente, sugestões de
melhoria.
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Meio Físico
Nos últimos períodos o monitoramento socioambiental não verificou desvios
significativos no desenvolvimento dos programas ambientais voltados para os
componentes do meio físico. Tendo sido considerado que com o enchimento dos
reservatórios, os programas e projetos passaram a verificar a validade dos prognósticos,
a suficiência e a efetividade das medidas de mitigação previstas para a fase de
reservatório e operação.
Durante um largo período a avaliação do monitoramento socioambiental não pode ser
contraposto com a avaliação do órgão ambiental licenciador, no caso o IBAMA, pois
houve interrupção na emissão de pareceres analíticos detalhados por plano, programa e
projetos. No entanto, esta situação foi revertida ao longo do ano de 2019 com a emissão
dos
Pareceres
Técnicos
34/2019-COHID/CGTEF/DILIC,
38/2019COHID/CGTEF/DILIC,
54/2019-COHID/CGTEF/DILIC
e
109/2019COHID/CGTEF/DILIC, os quais analisaram todos os programas e projetos do Plano de
Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais.
Os planos, programas e projetos do meio físico analisados nesta seção são os seguintes:
•

•

10. Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais
o 10.1. Programa de Monitoramento da Sismicidade
o 10.2. Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias
− 10.2.1 Projeto de Acompanhamento dos Direitos Minerários
o 10.3. Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e
Processos Erosivos
11. Plano de Gestão dos Recursos Hídricos
o 11.1
Programa
de
Monitoramento
Hidráulico,
Hidrológico
e
Hidrossedimetológico
− 11.1.1 Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico
− 11.1.2 Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões
− 11.1.3 Projeto de Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade
em Seções do TVR
o 11.3. Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas
− 11.3.1 Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas
− 11.3.2 Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
o 11.5. Programa de Monitoramento do Microclima Local

Os aspectos mais relevantes com relação à implantação dos programas do meio físico
neste último período de monitoramento foram os seguintes:
Programa de Monitoramento da Sismicidade (PBA 10.1)
•

A situação de ausência no campo de um dos equipamentos de medição (BM01) foi
resolvida com a instalação do novo equipamento em novembro de 2018. Durante o
período de falta de equipamentos de medição as informações para o monitoramento
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•
•
•

•
•

foram complementadas com dados obtidos nas estações PRPB (Parauaupebas – PA)
e TUC4 (Tucuruí – PA).
Durante o ano de 2019 o programa desenvolve-se normalmente com todos os
equipamentos previstos e com aquisição contínua das informações.
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.
No período entre abril a junho de 2019 foi concluída a instalação de pontos de
distribuição de energia elétrica “inteligentes”. Essa melhoria possibilita a
reinicialização automática do sistema em caso de perda de sinal para transmissão de
dados. O dispositivo também possibilita o monitoramento remoto e acesso a
diagnósticos no momento da falha do sistema.
A última consolidação das informações do programa foi realizada para o 15º RC e a
próxima será no 17º RC, no fim de 2019.
O Parecer Técnico nº 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC (página 49) fez um breve
resgate das observações do Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC,
referente ao 11º RC, e analisou o conteúdo dos 13º RC e 15º RC, uma vez que a
consolidação do programa passou a ser anual depois da entrada em operação da
UHE. Algumas das observações do parecer são as seguintes:
• A rede de estações sismográficas é composta por 3 estações (ATM1, BM01 e
BM02), as quais estão instaladas desde fev/2012. No entanto, no período entre
ago/2016 e out/2017 esta rede de monitoramento funcionou de maneira
incompleta em razão da perda de 1 ou 2 estações em razão de vandalismo e/ou
furto (BM02 e ATM1). Apenas em dez/2018 a rede de monitoramento foi
restabelecida com os 3 equipamentos inicialmente previstos no PBA. O
programa foi continuado durante o período de comprometimento da rede de
monitoramento, sendo que o SIS/UnB utilizou informações coletadas pela
estação PRPB para o ano de 2017 e pelas estações PRPB e TUC4 para o ano de
2018.
• A análise do 13º RC questiona se significativa redução de eventos locais
artificiais entre dez/2015 e nov/2017 foi devida a deficiência da rede de
monitoramento ou se foi, como justificado pela NE, pela redução das detonações
com base nos Plano de Fogo da construtora (CCBM).
• A análise do 15º RC questiona (1) a afirmação de não ter sido registrado sismos
induzidos ou eventos locais naturais, mas registra a ocorrência de 17 eventos
regionais naturais; (2) a correlação entre os registros de eventos com o
acompanhamento das variações de nível d’água nos Reservatórios Xingu e
Intermediário; (3) a falta de comentários sobre a ocorrência em Altamira.
• Além disto, a análise sobre o período de continuidade do programa, o parecer
deixa claro a confirmação do prazo original previsto no PBA, ou seja, 3 anos
após a efetiva operação da usina a plena carga. Considerando que a usina estará
a plena carga apenas a partir de dez/2019, o programa deve ser continuado, pelo
menos, até dez/2021.

Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias (PBA 10.2) / Projeto de
Acompanhamento dos Direitos Minerários (PBA 10.2.1)
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•

•

•
•
•

•

O programa/projeto 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.
As atividades realizadas pelo programa atualmente contemplam: atualização mensal
da relação e do status dos processos minerários registrados junto à ANM que
interferem total ou parcialmente com a poligonal do bloqueio definitivo;
acompanhamento da solicitação da poligonal de bloqueio definitivo; disponibilidade
para realização de possíveis acordos indenizatórios com os titulares de processos
minerários e elaboração de relatórios de consolidação.
No período não houve evolução conclusiva com relação ao bloqueio definitivo e,
também, não foram realizados acordos indenizatórios.
A última consolidação das informações do programa/projeto foi realizada para o 15º
RC e a próxima será no 17º RC, no fim de 2019.
As informações apresentadas no 27º RSAP sugerem que a situação do projeto não
evoluiu durante o último período, sendo que o relato apresentado pela NE destaca
apenas uma reunião realizada em 24/07/2019 com o diretor-geral da ANM; nesta
reunião foi reiterada a solicitação de constituição de uma força tarefa para análise
dos processos que estão pendentes na superintendência em Belém (PA) e o
estabelecimento de um cronograma de trabalho para transformação do status atual
do bloqueio de processos minerários para definitivo. É citado também a criação de
um grupo de trabalho pela ANM para propor medidas que venham a agilizar a
análise dos processos (DOU de 28/08/2019).
O Parecer Técnico nº 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC (página 52) fez um breve
resgate das observações do Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC,
referente ao 11º RC, e analisou o conteúdo dos 13º RC e 15º RC, uma vez que a
consolidação do programa passou a ser anual depois da entrada em operação da
UHE. Algumas das observações do parecer são as seguintes:
• As metas definidas no PBA para o projeto são as seguintes: (1)
Obtenção/acompanhamento, junto ao DNPM, de bloqueio de novos
requerimentos e concessões/permissões na área de interesse do empreendimento;
(2) Acompanhamento e avaliação dos processos minerários vigentes no DNPM,
com fins dos processos indenizatórios; (3) Acompanhamento das negociações
junto aos envolvidos nos processos indenizatórios.
• Os dados quantitativos do projeto, especificamente sobre o acompanhamento das
movimentações dos processos minerários, são confusos com divergências de
valores.
• Os mapas apresentados nos RC são ilegíveis.
• A forma de apresentação das informações coletadas pelo monitoramento dos
processos minerários não permite uma avaliação direta do andamento dos
processos ao longo dos anos.
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• Para solucionar os problemas detectados, o parecer sugere um modelo de
planilha para apresentação dos dados do PADM. O modelo de planilha sugere os
aspectos de interesse dos processos que precisam ser tabulados, incluindo o bem
mineral de interesse, e a maneira de destacar os processos excluídos da base do
Cadastro Mineiro.
• Por fim, o IBAMA esclarece que o encerramento do projeto depende da sua
análise e anuência expressa e que, até o momento, não foram definidos prazos
para o encerramento.
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) Inspeções, Levantamento e Leituras de Instrumentos; e (iii)
Monitoramento das Condições de Erosão e de Estabilidade das Encostas Marginais
e (iv) Monitoramento de Áreas Revegetadas.
A última consolidação das informações do programa foi realizada para o 15º RC e a
próxima será no 17º RC, no fim de 2019. O cronograma do programa prevê a
realização de 4 campanhas por ano, as quais devem ser representativas das épocas
de Enchente, Cheia, Vazante e Seca.
No período de julho a setembro de 2019 foi realizada a campanha da época de
Vazante em julho. Na mesma época foi realizada a atualização do mapa geológicogeotécnico.
O Programa estava previsto para ser encerrado em dezembro 2017. A Norte Energia
encaminhou ao Ibama o status de encerramento do cronograma do presente
programa, por meio da CE 0709/2017-SSI (02/10/2018 – número SEI 0906166),
sendo que seus resultados consolidados foram apresentados no âmbito do 13º RC,
que representaria o relatório final de suas atividades. Entretanto, o Ibama, por meio
do Ofício 04/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (parecer de análise dos 11º e
12º RCs – Parecer Técnico 140/2017), datado de 22/12/2017, considerou prematura
a finalização do PBA 10.3, uma vez que os dados e resultados apresentados têm
apontado pontos, principalmente no Reservatório Intermediário, que demandam
monitoramento e ações de mitigação para estabilização. Além disso, o Ibama
ressaltou que a UHE Belo Monte ainda está em fase de implantação de unidades
geradoras no Sítio Belo Monte que, futuramente, alterarão o fluxo de água
proveniente da saída do Canal de Fuga da usina e poderão afetar as encostas
marginais da região a jusante.
O Parecer Técnico nº 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC (página 52) fez um breve
resgate das preocupações do EIA, dos detalhes do programa conforme consta no
PBA e das observações do Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC,
referente ao 11º RC e dos resultados obtidos nas 21 primeiras inspeções nos pontos
de controle selecionados. Além disto, o parecer analisou o conteúdo dos 13º RC e
15º RC, uma vez que a consolidação do programa passou a ser anual depois da
entrada em operação da UHE. Algumas das observações do parecer são as
seguintes:
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• As metas definidas no PBA para o projeto são as seguintes: (1)
Investigações/instalação/manutenção de rede de monitoramento complementares
àquelas já previstas no Programa de Controle de Estanqueidade dos
Reservatórios e no Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas
Subterrâneas; (2) Identificação/caracterização dos fatores, processos e
mecanismos de instabilização das encostas marginais (RX, RI, TVR e TRV); (3)
Determinação dos graus de suscetibilidade à ocorrência de processos de
instabilização e criticidades Fases (i), (iia) e (iib), caracterizando-se a influência
do reservatório; (4) Mapeamento de áreas de risco, Fase (ii), com identificação
de locais propensos a processos erosivos, desmoronamentos e contaminações
antrópicas; (5) Indicação de medidas de proteção contra os processos de
instabilização e recomendações sobre tratamentos para locais de suscetibilidade
alta e de relevante criticidade; (6) Fornecimento de subsídios para ações caso
enchimento do reservatório criar condições de risco para as edificações de
Altamira; (7) Monitoramento por dois anos, Fase (ii) - Reservatório
Intermediário - áreas revegetadas no âmbito do PRAD; (8) Fornecimento de
subsídios/orientação para a continuidade do programa.
• A metodologia proposta previa a instalação de monitores, inspeções e leitura de
instrumentos de monitores (recalques e/ou piezômetros), inspeções e leitura de
instrumentos com fim de promover a investigação e monitoramento das
condições de erosão e instabilidade das encostas marginais em setores de alta
suscetibilidade e de maior criticidade aos processos de instabilização e áreas
urbanas, implantação de seções no campo (amarração/nivelamento topográfico
de detalhe) com estaqueamento a cada 20 m para levantamentos na Fase (ii), e
levantamentos plani-altimétricos para situações específicas (não citadas no
documento).
• O Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC analisou os resultados das
primeiras 21 inspeções com observações e comparações visuais, nas quais não
teriam sido observadas alterações significativas. Do parecer são destacados os
seguintes pontos: (1) que não foi utilizada a metodologia proposta no PBA,
especialmente os vergalhões, pois não teriam sido verificadas mudanças visuais
nos taludes marginais; (2) concluiu pela exclusão de uma série de pontos
considerados estáveis, pela execução imediata de ações corretivas em uma série
de pontos considerados alterados e (3) pela continuidade do programa em razão
de ainda existirem pontos com processo erosivo ativo e o projeto da UHE Belo
Monte ainda não se encontrar concluído.
• A análise dos 13º e 15º RC compreendeu os resultados das 8 inspeções
realizadas nos anos de 2017 e 2018 nos pontos de monitoramento, nas áreas
contempladas no PRAD (recuperação dos canteiros de obras) e, ainda, dos
mapas geológicos-geotécnicos atualizados da AID. Os principais aspectos da
análise apresentada no parecer são as seguintes: (1) os registros apresentados nos
relatórios são pouco detalhados e uma parte dos termos descritivos é vaga,
precipitada, remetendo a suposições e não a conclusões concretas; (2) não foram
realizadas as medições propostas no PBA, como por exemplo, estaqueamento e
levantamento plani-altimétricos, o que não possibilita avaliações adequadas da
velocidade evolutiva do processo, do grau de criticidade ou potencial de risco e
da correlação com a entrada em operação da usina; (3) são questionadas algumas
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interpretações dos fenômenos e feições citadas nos registros, como por exemplo
“sinais de erosão de pequena dimensão” ou “piping”; (4) os relatório anuais não
apresentam informações sobre a evolução das feições ao longo do tempo, mas
apenas os registros pontuais das inspeções realizadas no período; (5) é
considerado pertinente a apresentação de um quadro resumo de todos os pontos
de focos erosivos e encostas marginais até o momento monitorados, indicando
quando cada um deles foi incluído/excluído com justificativas.
• O parecer considera que o programa está sendo executado com perdas de
informações uma vez que as metas não são cumpridas na íntegra, sendo
necessária avaliação quanto às sanções administrativas cabíveis. Além disto, o
programa deve ser continuado, pelo menos, por mais 2 ciclos hidrológicos a
partir da entrada em operação da última unidade de geração da UHE Belo
Monte.
Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico (PBA
11.1) / Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico (PBA 11.1.1)
•

•

•

As atividades do Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico continuam no
âmbito da Operação da UHE Belo Monte, mas no 13º RC foi solicitado o
encerramento do referido projeto. A Norte Energia encaminhou novamente, através
da CE 0651/2018 – SSAI, uma nova solicitação de posicionamento do IBAMA em
relação ao encerramento do programa.
O IBAMA, através do Parecer Técnico nº 34/2019-COHID/CGTEF/DILIC,
recomendou a continuidade do referido projeto por entender que os seus objetivos
ainda não foram concluídos. Além disto, o mesmo documento apontou pendências a
serem sanadas pela NE e considerou que o encerramento prematuro do projeto no
fim do ano de 2017 sem a anuência expressa do IBAMA deveria ser apurado como
irregularidade no âmbito do processo administrativo. Como pendência apontada no
parecer pelo IBAMA está a necessidade de responder uma série de questões
específicas e detalhadas, as quais estariam vinculadas ao atendimento dos objetivos
do projeto. No entanto, os objetivos do projeto parecem ser mais genéricos que as
questões formuladas no parecer.
Em 07/06/2019, a NE encaminhou ao IBAMA a carta CE 0257/2019-SSAI, na qual
esclareceu os motivos que conduziram a proposta de encerramento do projeto, deu
ciência dos apontamentos do Parecer Técnico nº 34/2019-COHID/CGTEF/DILIC,
informou enfaticamente que as atividades do projeto não foram descontinuadas ao
longo dos anos de 2018 e 2019, encaminhou a consolidação das informações
levantadas no ano de 2018 e informou que as respostas e adequações metodológicas
necessárias ao atendimento do referido parecer serão apresentadas no âmbito do 17º
RC, no fim de 2019.

Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico (PBA
11.1) / Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões (PBA 11.1.2)
•

A condução do Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões foi muito semelhante
com o Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico, ou seja, as atividades e
relatórios de consolidação foram apresentados da mesma forma e nas mesmas
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•

•

épocas. No 13º RC foi apresentado um relatório conclusivo do projeto e foi
solicitado o seu encerramento, pois segundo as premissas adotadas foram atendidos
os seus objetivos e o período de monitoramento. A Norte Energia encaminhou
novamente, através da CE 0651/2018 – SSAI, solicitação de posicionamento do
IBAMA em relação ao encerramento do projeto.
O IBAMA, através do Parecer Técnico 38/2019 COHID/CGTEF/DILIC,
recomendou a continuidade do projeto por entender que ele foi apenas parcialmente
executado, pois os dados são insuficientes, as conclusões são precipitadas com
várias informações carecendo de esclarecimentos, que os mapas são muitas vezes
ilegíveis e o banco de dados está desorganizado. Foram destacados os seguintes
aspectos: os dados obtidos na fase pós-enchimento comtemplam apenas períodos de
estiagem prolongada; a usina não está operando com a sua capacidade de projeto; e
as informações de níveis e vazões são importantes para complementar o
entendimento de outros programas/projetos ainda em andamento, como por
exemplo, o monitoramento da ictiofauna. Além disto, o mesmo documento
considerou que o encerramento prematuro do projeto no fim do ano de 2017 sem a
anuência expressa do IBAMA, apesar da advertência do PT 140/2017, deveria ser
apurado como irregularidade no âmbito do processo administrativo
Em 07/06/2019, a NE encaminhou ao IBAMA a carta CE 0257/2019-SSAI, na qual
esclareceu os motivos que conduziram a proposta de encerramento do projeto, deu
ciência dos apontamentos do Parecer Técnico nº 38/2019-COHID/CGTEF/DILIC,
informou enfaticamente que as atividades do projeto não foram descontinuadas ao
longo dos anos de 2018 e 2019, encaminhou a consolidação das informações
levantadas no ano de 2018 e informou que as respostas e adequações metodológicas
necessárias ao atendimento do referido parecer serão apresentadas no âmbito do 17º
RC, no fim de 2019.

Programa de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimentológico (PBA
11.1) / Projeto de Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do
TVR (PBA 11.1.3)
O projeto detalha as variáveis hidráulicas, hidrológicas e morfológicas da região do
TVR, entre a casa de força auxiliar (Usina Pimental) e a foz do Rio Bacajá, e ao longo
do Rio Bacajá, entre a estação BCJ-Cipaúba e a foz do mesmo rio. As atividades
desenvolvidas englobam grandezas que foram preocupação dos projetos 11.1.1 e 11.1.2,
mas desta vez para o TVR, e o acompanhamento e avaliação da navegabilidade em
trechos considerados críticos. O programa encontra-se em execução e compreende uma
complexa programação de obtenção de informações em locais variados; a programação
contempla um conjunto levantamentos considerados de monitoramento permanente e
outro conjunto de considerado de monitoramento sazonal, conforme apresentado na
figura a seguir:
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Figura 7.0.a
Esquema explicativo do projeto (extraído do 15º RC).

Observação: os itens em vermelho foram incorporados ao projeto no decorrer da
implantação.
•

O IBAMA, por meio do Parecer Técnico 38/2019 COHID/CGTEF/DILIC, concluiu
que existem pendências no projeto com informações pouco detalhadas e não
consolidadas, com mapas pouco legíveis e planilha com conteúdo disperso e
desorganizado. Os bancos de dados deverão ser entregues organizados em pastas
separadas por estação/seção e em sequência cronológica de forma a facilitar a
manipulação pelo IBAMA.

Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PBA 11.3) / Projeto de
Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas (PBA 11.3.1) e Projeto de
Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas (PBA 11.3.2)
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.
Em 06/05/2019, o IBAMA emitiu o Parecer Técnico 54/2019-COHID/CGTEF/DILIC
que analisa as informações dos 13º, 14º e 15º RC apresentados pela NE,
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respectivamente, em janeiro/fevereiro/maio de 2018, julho/agosto de 2018 e janeiro de
2019. O parecer trata especificamente do Programa de Monitoramento das Águas
Subterrâneas (Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas e Projeto
de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas) do Plano de Gestão de
Recursos Hídricos. O parecer conclui que foram observadas falhas na análise dos
Projetos 11.3.1 e 11.3.2 as quais devem ser esclarecidas, mais bem detalhadas e
complementadas no próximo relatório consolidado. Além disto, recomenda a
continuidade do programa e que caso ele tenha sido descontinuado pela NE, seria
necessário apurar ilícitos. Cita, em especial, que haveria sido realizado um reduzido
número de campanhas, o período de monitoramento não contempla um ano hidrológico
típico (média histórica) e que a ausência de um hidrograma de consenso comprovado e
aprovado, também comprometeria, em parte, qualquer conclusão sobre a ocorrência ou
não de impactos na quantidade e qualidade da água subterrânea na ADA/AID do
empreendimento.
Sobre o Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, o parecer
conclui que o “Programa (está) em Execução” e considera que as modificações na
dinâmica da água subterrânea só poderão ser analisadas “... após todas as UGs estiverem
em pleno funcionamento e o hidrograma de consenso testado e caracterizado ao menos
um ano com regime de chuvas similar à média histórica”. Além disto, é exigido que a
NE “... deve revisar e esclarecer todos os pontos em discordância apontados ao longo
deste parecer técnico” e que o monitoramento seja continuado em frequência trimestral
até avaliação final da implantação do Hidrograma de Consenso (6 anos após início da
operação em plena carga da UHE-BM).
Sobre o Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, o parecer
conclui que o “Programa (está) em Execução” e deve ser continuado em razão da
vulnerabilidade do aquífero à presença do antigo lixão de Altamira, em razão do curto
período de monitoramento e ausência de hidrograma de consenso validado. Da mesma
forma, que no projeto anterior, o monitoramento deve ser continuado até que todas as
UGs estejam em operação e o hidrograma de consenso esteja testado; além disto,
considera ser necessária a ocorrência de condições climáticas representativas ou
observado nas médias históricas de pluviosidade.
Em julho de 2019 foi apresentado o 16º RC; este relatório apresentou os relatórios
parciais dos projetos de monitoramento da água subterrânea incluindo os resultados
obtidos no primeiro semestre de 2019, além de discutir parcialmente as observações do
Parecer Técnico 54/2019-COHID/CGTEF/DILIC. Dentre as medidas adotadas para
atendimento do parecer destaca-se o prolongamento do monitoramento, com frequência
trimestral, até avaliação final da implantação do Hidrograma (6 anos após o início da
operação em plena carga da UHE Belo Monte) quando o órgão reavaliará os resultados
e emitirá o parecer final, ou seja, até janeiro de 2026.
No primeiro semestre de 2019 foi adotado o monitoramento participativo visando à
interação entre os gestores, pesquisadores, colaboradores, comunitários e voluntários na
coleta, análise e avaliação das informações coletadas. Nos dias 07 e 08/05/2019, foram
realizadas reuniões, em conjunto com a equipe de comunicação e socioambiental da
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Norte Energia, com as comunidades da Ressaca, Ilha da Fazenda e Garimpo do Galo,
onde foi apresentado o escopo das atividades realizadas no âmbito da execução do
Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas e explicado o monitoramento
participativo; sendo a campanha de coleta de dados já realizada com envolvimento de
membros das comunidades da área de abrangência do empreendimento, sendo esses
selecionados/indicados pelas próprias lideranças, considerando sua responsabilidade,
capacidade e compromisso.
Com relação ao Projeto de Monitoramento Dinâmico das Águas Subterrâneas, o
relatório destaca que foram realizadas as medições conforme a periodicidade e
abrangência previstas. As leituras são realizadas a cada 3 meses em todos os pontos de
monitoramento e a cada 15 dias na área urbana de Altamira. Os dados obtidos
confirmam as tendências verificadas nas leituras anteriores e, segundo o relatório,
corrobora as observações e os modelos conceituais já apresentados.
Com relação ao Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água, o relatório destaca
que foram realizadas coleta de amostras conforme a periodicidade e abrangência
previstas. As coletas do primeiro semestre são realizadas em janeiro e abril e as do
segundo semestre em julho e outubro; com o objetivo de adensar a rede de
monitoramento para dar maior atenção e ênfase aos dados referentes à dinâmica e
qualidade das águas subterrâneas no TVR, foram incorporados à malha amostral dos
referidos PBA’s (11.3.1 e 11.3.2) mais 4 pontos de monitoramento na região do Trecho
de Vazão Reduzida (TVR), mais precisamente nas comunidades: Nova Conquista,
Jericoá, Rio das Pedras e Terra Preta. Os dados obtidos neste último período confirmam
as tendências verificadas nas coletas e análises anteriores, quais sejam:
• Na área urbana de Altamira, considerando os dados das coletas trimestrais
realizadas antes, durante e após o enchimento do Reservatório Xingu, não foi
observada alteração na qualidade das águas subterrâneas proveniente da
implantação do reservatório. As variações verificadas após o enchimento são
coerentes com as variações verificadas antes do enchimento.
• 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, seguido pelo acúmulo de precipitação por
período, pois quanto maior o volume de chuvas no período, maior a
solubilização e/ou dissolução.
• A existência de dois aquíferos na região do bairro Jardim Independente I, sem
conexão hidráulica, é evidenciada pela composição química das águas.
• No entorno dos reservatórios, os poços podem conter águas freáticas
influenciadas pela composição das águas superficiais, fato corroborado pelos
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.
No período de julho a setembro de 2019 foram realizadas as seguintes atividades do
monitoramento dinâmico das águas subterrâneas:
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•
•
•
•

Leituras de nível quinzenais.
Leituras de nível trimestrais realizadas em julho de 2019.
Inspeção e manutenção dos poços realizadas em julho de 2019.
Monitoramento participativo juntamente com membros das comunidades
inseridas no TVR.
• Compilação e Análise dos resultados.

E as seguintes atividades do monitoramento de qualidade da água subterrânea:
•
•
•
•

Coleta Trimestral em julho de 2019.
Análises laboratoriais.
Espacialização das variáveis na área urbana de Altamira, (agosto/2019).
Monitoramento participativo juntamente com membros das comunidades
inseridas no TVR.

Programa de Monitoramento do Microclima Local (PBA 11.5)
•

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.

•

No período de julho a setembro de 2019 foram realizadas as seguintes atividades do
monitoramento do microclima:
o Compilação, análise e consistência dos dados brutos das campanhas mensais
fornecidos pela empresa executora.
o Coleta de dados junto ao INMET Altamira.
o Interlocução entre a empresa executora e Norte Energia no que se refere ao
pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao presente Projeto.

•

O Parecer Técnico 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC (página 73) fez um breve
resgate das preocupações do EIA, dos detalhes do programa conforme consta no
PBA e das observações do Parecer Técnico 140/2017-COHID/CGTEF/DILIC,
referente ao 11º RC. É interessante destacar que Parecer Técnico 140/2017COHID/CGTEF/DILIC considerou a necessidade de continuidade do programa,
pois a análise dos dados apresentada pela NE foi considerada “preliminar” e o
período de aquisição de informações (jul/2012 a nov/2016) foi considerado curto.

O Parecer Técnico 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC considerou que 15º RC apenas
apresentou os dados coletados e não fez qualquer análise, como por exemplo, discussão
de tendências ou de eventuais anomalias. Desta forma, foi exigido que o próximo
relatório anual deve apresentar uma avaliação robusta dos resultados adquiridos até o
momento, responda aos questionamentos apresentados no referido parecer e atenda aos
objetivos do monitoramento (detecção das possíveis alterações locais de umidade do ar
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e velocidade dos ventos após o enchimento dos reservatórios). Por fim, a análise não
concorda com finalização do programa, o qual deve ser mantido até que seja
definitivamente avaliado o hidrograma de consenso.
Meio Biótico
Conforme informado nos relatórios anteriores, os últimos resultados dos programas e
projetos relacionados à vegetação foram apresentados no penúltimo Relatório
Consolidado de Andamento do PBA (15°), de janeiro de 2019. O 16° RC foi emitido
em julho de 2019, o qual, no entanto, não aborda os projetos aqui analisados. O IBAMA
ainda não emitiu pareceres referentes aos resultados anteriores apresentados no 14° RC
(julho de 2018), 13º RC (janeiro de 2018), 12° RC (julho de 2017) e 11° RC (fevereiro
de 2017).
No âmbito dos monitoramentos da vegetação, foi informado na 27ª missão que as
campanhas de fenologia (terra firme, aluvial, formações pioneiras e Podostemaceae) e
de fitossociologia (aluvial em ilhas) previstas para o terceiro trimestre foram realizadas
nos prazos previstos pela nova empresa executora (Biocev), que iniciou suas atividades
no segundo trimestre deste ano.
Em relação ao pedido da Norte Energia ao IBAMA de interromper o monitoramento no
Módulo 4, feito em agosto de 2018 após constatação de que a área tinha sido alvo de
desmatamento, o órgão ambiental solicitou, por meio de Nota Técnica Nº 11/2019/
COHID/ CGTEF/DILIC (16 de abril de 2019), a marcação de uma reunião em junho
para discutir a possível substituição por outra área semelhante. Na 27ª missão, a Norte
Energia informou que esse assunto ainda não foi discutido com o técnico do IBAMA,
mesmo durante a vistoria que foi realizada em outubro, e que se pretende abordar esse
assunto na próxima vistoria do órgão programada para o início de 2020.
Foi finalizada a instalação das 48 parcelas do monitoramento complementar no TRV
(fitossociológico e fenológico), de iniciativa própria da Norte Energia. As parcelas (20 x
40 m) estão divididas em 12 transectos, que por sua vez estão distribuídas em três
compartimentos denominados de Ressacada/Ilha da Fazenda, Paquiçamba e Volta
Grande. As parcelas abrangem oito tipologias locais: igapó (6 parcelas), beiradão (5
parcelas), ilhas (7 parcelas), restinga (4 parcelas), golosal (4 parcelas), sarobal (12
parcelas), grota (6 parcelas) e açaizal (4 parcelas). Foi finalizada a 1ª coleta de dados do
monitoramento fitossociológico, o qual inicialmente terá periodicidade anual e depois
poderá ser executado a cada dois anos. Já o monitoramento fenológico será executado
mensalmente, o qual foi iniciado em agosto em algumas parcelas. A escolha das
espécies-alvo do estudo fenológico deveu-se à sua importância para a fauna e para os
ribeirinhos. Estão participando da coleta de dados seis monitores comunitários, que
também participaram da escolha das áreas de amostragem.
No âmbito do programa de recomposição vegetal da APP dos reservatórios, foi
informado na 27ª missão que o IBAMA não se manifestou em relação à Nota Técnica
N° 173/2019-PR-SSAI, encaminhada por meio da CE N° 412/2019 de 09 de julho de
2019, a qual apresenta o detalhamento da proposta de metodologia para recomposição
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vegetal da APP dos reservatórios. O IBAMA também não avaliou ainda a Nota Técnica
a CE N° 387/2019-SSAI, de 27 de julho de 2019, que discorda de algumas solicitações
feitas pelo IBAMA por meio da Nota Técnica Nº 11/2019/COHID/CGTEF/ DILIC
(16/04/19).
Em relação ao plantio de enriquecimento nos 147 ha, executado no ano agrícola de
2017-2018, relatou-se que foi realizada a 3ª avaliação, prevista inicialmente para abril
de 2019, após o período de chuvas. Obteve-se uma taxa de mortalidade de 26% e agora
se planeja a execução de replantio total até o final deste ano.
No que se refere à área de 255 ha que será alvo das atividades de recomposição vegetal
nos anos agrícolas de 2019-2020 e 2020-2021, foi relatado que foi encerrada a avaliação
de 510 amostras. Até final deste ano, está prevista o preparo do solo e, em janeiro, o
início do plantio. Nos próximos meses, serão cercadas áreas próximas do M7. Além
disso, foi informado que foi contratada uma empresa para fiscalizar os plantios por meio
de drones.
A construção do novo viveiro de mudas na margem direita do Rio Xingu ainda não foi
finalizada. Até o momento, o viveiro do CEA continua sendo usado para a produção de
mudas, onde se informou que há atualmente 68 espécies. A Nota Técnica N° 173/2019PR-SSAI propõe o uso de um total de 91 espécies.
O 27° RSAP informa que as atividades relacionadas à produção de mudas tiveram
seguimento no 3º trimestre: produção de mudas, marcação de 24 matrizes, coleta de
sementes de 16 espécies, com início do plantio em sementeiras para germinação das
mudas e manutenção do arboreto.
Informou-se que o projeto-piloto de sistemas agroflorestais em 15 ha não será
implantando por enquanto. A metodologia foi apresentada e aprovada pelo IBAMA,
porém houve um ponto de desentendimento que inviabilizou o projeto, que se refere à
possibilidade de venda dos produtos excedentes pelos ribeirinhos.
Em relação ao projeto de destinação da madeira, foi informado na 27ª missão que foi
finalizada a produção dos kits ribeirinhos pela serraria Mogno a partir de madeira
protegida, que havia sido o foco no período anterior. Com isso, estima-se que já foi
utilizada toda a madeira protegida economicamente viável.
Está prevista para janeiro a contração de empresa para realizar um levantamento das
toras que ainda restam nos pátios, classificando-as em servíveis e inservíveis, o que
permitirá o planejamento do futuro deste projeto.
Foi relatado que no final de setembro entrou em operação a carvoaria da Bellmonte
Residues, instalada ao lado das serrarias do Travessão 27, que utilizará os resíduos da
Serraria Ipê. Sua licença de operação havia sido emitida pela SEMAS em 04 de junho
de 2019. O carvão produzido a partir dos resíduos das serrarias será comercializado
localmente e destinado ao setor siderúrgico em Marabá (Sinobrás). O uso dos resíduos
da castanheira ainda precisa ser autorizado pela diretoria da Norte Energia. Em vistoria
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realizada em agosto de 2018, o IBAMA havia sinalizado favoravelmente ao uso desse
material pela carvoaria.
Não foram feitas novas doações de pó de serra desde maio. O material tem sido
utilizado para cobrir os kits ribeirinhos produzidos e armazenados na área das serrarias
do Travessão 27. Os kits ainda não estão sendo retirados.
Em relação à Fauna Terrestre, no que diz respeito ao monitoramento das ilhas com
vegetação remanescente do RX, a serem enviados em Relatórios Semestrais, o 16o RC
apresenta análises consolidadas das 90 expedições realizadas até junho de 2019, nas
nove áreas monitoradas no momento. O setor 2B tem sido foco de maiores
preocupações devido às modificações observadas na vegetação. Durante a conference
call foi comunicada a realização de 4 expedições entre julho e outubro, nas nove áreas,
notando que no setor 2B a queda de folhas nas árvores e a presença de árvores secas foi
mais acentuada. Expedições por via terrestre foram realizadas, e os resultados
consolidados serão apresentados no 17º RC. Até o momento não há registro de animais
mortos em nenhuma das áreas, e não foi detectada necessidade de resgate.
No que diz respeito ao monitoramento de fauna nos módulos RAPELD, cavidades e
pedrais, as campanhas semestrais tiveram início na segunda quinzena de julho, e foram
encerradas no mês de agosto. Para invertebrados terrestres os espécimes ainda estão
sendo identificados. Para os vertebrados, não houve registro de espécies novas para a
ciência, e dentre os mamíferos houve o registro notável de uma espécie de marsupial
pouco conhecida, e nova para a área, Glironia venusta. Para quirópteros, deu-se início
ao registro e monitoramento de espécies em estruturas de origem humana. Os dados
consolidados serão apresentados no 17º RC.
Com relação à fauna aquática e semiaquática, as campanhas foram realizadas no mês de
setembro. De modo geral houve redução no número de avistamentos para toda a fauna
aquática no reservatório do Xingu, possivelmente por dificuldades de avistamento e não
pela ausência de indivíduos. Houve grande número de registros vestigiais de ariranhas e
lontras, mas as primeiras ainda não colonizaram o RI até o momento. Comparações
preliminares com a fase pré-enchimento parecem indicar incremento no número de
indivíduos de mustelídeos. Para aves aquáticas, houve 7 novos registros para a área.
Para crocodilianos foi notável o número de registros no TVR, devido à facilidade de
avistamento, e foram feitas recapturas de exemplares capturados há 6 anos. Após
completar 8 campanhas de monitoramento será feito um balanço dos resultados e dos
direcionamentos futuros.
O Programa de Ecologia de quelônios teve a sua 26ª campanha realizada, com um total
de 32 animais marcados e recebendo transmissores. Não houve recaptura até o
momento, e ainda não há resultados do monitoramento através de satélite. O manejo
reprodutivo teve início no mês de julho, com a instalação de chocadeiras no reservatório
e no TVR e o manejo participativo envolvendo a população ribeirinha. Atualmente os
ovos estão em momento de eclosão, e o sucesso reprodutivo deve ser maior este ano do
que em anos anteriores. N total foram transferidos 700 ovos. Estão sendo realizadas
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atividades de educação ambiental continuamente nas escolas. O monitoramento da praia
próxima à casa de força não indica a presença de quelônios.
No final do mês de maio houve o primeiro registro de tracajá aprisionado no barramento
do Sítio Pimental, e conforme solicitado pelo IBAMA o monitoramento passou
novamente a ser diário. No período entre maio/2019 e setembro/2019 foram registrados
131 espécimes de tracajás no enrocamento, sendo que 123 foram resgatados vivos e
destinados à soltura após a coleta dos dados morfométricos e realização de marcações.
Oito espécimes foram encontrados mortos por desidratação e/ou predação. Também
foram encontrados 52 ninhos, sendo 30 predados naturalmente, 21 íntegros e um
parcialmente predado. Dos ninhos íntegros, três foram transferidos para chocadeira
artificial com o objetivo de evitar perda por alagamento e os demais foram mantidos no
local da postura. O monitoramento segue segundo as recomendações.
O assentamento dos ribeirinhos na APP continua sendo discutido, com envolvimento
dos conselhos. Não houve novas trocas de documento com o IBAMA
Todas as condicionantes da LO encontram-se atendidas ou em atendimento, conforme
comunicado pela equipe durante a conference call e reportado no 27o RSAP e 16º RC, e
demais documentos examinados.
Em relação à ictiofauna, o Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da
Água, no período de dezembro de 2011 a setembro de 2019 foram realizadas 33
campanhas de monitoramento trimestral (período de dezembro de 2011 a outubro de
2019) na área de influência do empreendimento e 94 campanhas de monitoramento
mensal (período de janeiro de 2012 a outubro de 2019) de qualidade da água no entorno
dos canteiros de obra e em pontos próximos às vias de acesso e linhas de transmissão.
Os pontos monitorados no reservatório do Xingu (RX) apresentaram algumas não
conformidades principalmente para o parâmetro oxigênio dissolvido, nos pontos de
amostragem: ALT2 (setembro), PAN M (novembro, AMB02 (setembro), Palhal
(outubro) e Entrada do Canal de Derivação (outubro). O parâmetro Escherichia coli
apresentou valores em desconformidade no ponto RX Altamira (Ponto localizado no
Reservatório do Xingu, entre a foz do igarapé Altamira e a foz do igarapé Ambé), nos
meses de julho, agosto e outubro de 2019.
Os pontos RX RB 03, RX RB 04, RX RB 05, RX RB 05, RX RB 06 e RX RB 07
localizados no RX apresentaram algumas não conformidades para o parâmetro oxigênio
dissolvido. As alterações de qualidade de água observadas no Reservatório do Xingu,
não tem relação direta com as ocupações dos Ribeirinhos.
No reservatório Intermediário (RI) foram registrados déficit de oxigênio dissolvido nas
camadas mais profundas das massas de água (15 e 30 metros) e próximo à Tomada
d’água da Casa de Força Principal na maioria dos pontos monitorados (CN01, CN02,
CN03, CN04, CN05, CN06, CN07, CN08, CN09, CN09C e RIN2), muito em função da
ocorrência de estratificação térmica e química da coluna de água. Por outro lado, a
camada mais superficial, acima de 5 m de profundidade, se manteve bem oxigenada
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(acima de 5 mg/L) em grande parte do período monitorado. As maiores variações dos
parâmetros da água avaliados no RI foram registradas em relação às variações do ciclo
hidrológico, relacionadas aos processos naturais de transporte e decomposição do
material terrígeno submerso durante a formação do reservatório, em especial nos
períodos mais chuvosos.
No dia 11 de outubro a NE encaminhou a ANA a CE 065/2019-PR solicitando a
redução da vazão defluente do Reservatório Xingu. Para priorizar a vazão para o TVR
(700 m3/s), a alternativa operacional da NE foi reduzir a vazão destinada ao
Reservatório Intermediário para manter a cota mínima de 95,20 m e garantir a segurança
da barragem de Pimental (RX). Durante o período que a vazão foi reduzida a NE
monitorou a qualidade da água em alguns pontos do Reservatório Intermediário três
vezes ao dia.
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas o monitoramento das atividades
segue na rotina. Nos dias 09e 18 de julho de 2019 foi realizada a 34ª campanha (período
de vazante). Durante essa campanha foram visitados 84 pontos, dos quais 80
apresentaram ocorrência de macrófitas aquáticas e 4 pontos apresentaram ausência, a
saber: Vila Belo Monte (localizada no TVR) e três pontos localizados no Reservatório
Intermediário (RI 10-MAC, RI 11-MAC e Ilha Flutuante PAC).
Entre os meses de julho a outubro de 2019, não foram realizadas remoção de macrófitas
aquáticas nos igarapés localizados na cidade de Altamira (igarapé Altamira, Panelas e
Ambé, no reservatório do Xingu (RX) e no reservatório Intermediário (RI).
No Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna durante os meses de julho, agosto,
setembro e outubro de 2019, foram aferidos todos os dias os parâmetros abióticos
(temperatura, pH e oxigênio dissolvido) no Trecho de Vazão Reduzida (TVR), Canal de
Derivação e nos Reservatórios Intermediário e do Xingu.
No mês de julho, durante a operação comercial das Unidades Geradoras no sítio Belo
Monte foi realizado o acompanhamento ambiental no canal de fuga da UHE Belo
Monte e jusante. A equipe faz o monitoramento dos parâmetros abióticos da água
diariamente com sonda multiparâmetros e o monitoramento dos peixes com auxílio de
sonar. Apesar de alguns pontos permanecerem com valores de OD e pH abaixo dos
valores limites estabelecidos pelo CONAMA 357 (Classe 2), não foram registrados
peixes perecidos em decorrência da baixa qualidade da água no canal de fuga.
Após as paradas programadas das UG´s 07 e 14, foi realizada a drenagem da caixa
espiral e ações de resgate da ictiofauna. A qualidade da água no interior da caixa espiral
durante os procedimentos, permaneceram dentro dos valores referenciados pela
CONAMA 357-CL2. Nos procedimentos realizados na UG14 não foram registrados
peixes vivos ou perecidos. Foram resgatados 62 peixes vivos, totalizando um peso de
15,54 kg, na sucção da UG09 do sítio Belo Monte. Os indivíduos foram soltos no rio em
boas condições de sobrevivência.
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No sítio Pimental, após o fechamento total do vão 11, foi feito monitoramento constante
e diário da qualidade da água. Os procedimentos de resgate foram realizados no dia 19
de julho onde foram resgatados 995 peixes vivos, totalizando um peso de 89,95 kg.
Foram registrados também 6,97 kg de peixes perecidos.
Em agosto de 2019, foram monitorados no TVR 18 pontos de qualidade de água, sendo
resgatados e soltos no rio Xingu 2.456 peixes, pertencentes a 53 espécies, totalizando
um peso de 7,19 kg.
Durante o monitoramento do Canal de Derivação, Reservatórios Intermediário, Xingu e
Igarapés da zona urbana de Altamira foram registrados alguns valores de OD e pH
abaixo dos valores limites estabelecidos pelo CONAMA 357-CL2, mas não foi
verificada a presença de peixes perecidos nos Igarapés da zona urbana de Altamira. Já
no Canal de Derivação, Reservatórios Intermediário e Xingu foram recolhidos 7 peixes
perecidos, totalizando um peso de 2,74 kg. Todos os peixes recolhidos apresentavam
marcas de predação, o que pode ser uma possível causa do perecimento.
Em setembro, durante o monitoramento do TVR foram resgatados e soltos no rio Xingu
2.244 peixes, pertencentes a 53 espécies, totalizando um peso de 13,87 kg. No Canal de
Derivação, Reservatórios Intermediário e Xingu foram recolhidos 2 peixes perecidos,
totalizando um peso de 0,18 kg. Os peixes recolhidos apresentavam marcas de
predação.
A biomassa total registrada durante a execução das atividades nos meses de julho,
agosto e setembro de 2019 (Tabela 7.0.a).
Tabela 7.0.a
Biomassa total registrada durante a execução das atividades de resgate.
Período
Julho/2019
Agosto/2019
Setembro/2019

Peixes Perecidos Recolhidos (kg)
233,90
104,38
110,03

Peixes Resgatados Vivos (kg)
124,51
208,19
27,45

Em relação às grades anticardume, todos os gradeamentos estão disponíveis, com
exceção da UG3 que está em manutenção.
A NE informou que no mês de outubro foi realizado um monitoramento em algumas
ilhas do Reservatório do Xingu (RX). Na ilha Arapujá houve algumas perdas de peixes
que ficaram aprisionados em poções.
Nos dias 04 a 31 de outubro foi realizado resgate de peixes no trecho a montante do
Sistema de Transposição de Peixes (STP) e acompanhamento ambiental diário da
qualidade da água. Nesse período foram resgatados 3,8 kg de peixes.
No último trimestre não houve resgate de peixes nos igarapés Altamira, Ambé e
Panelas. Os resultados consolidados das atividades de resgate serão apresentados no 17º
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Relatório Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes para o
IBAMA.
No Projeto de Monitoramento da Ictiofauna, durante o terceiro trimestre de 2019, a
equipe executora do Projeto de Monitoramento da Ictiofauna realizou as seguintes
atividades conforme previsto no PBA (processamento das amostras de isótopos,
atualização do banco de dados, análise de ictioplâncton, retirada de tecido muscular para
análise genética, realização da campanha de vazante nos ambientes de igarapé e no rio
Xingu, processamento das amostras de metais, determinação das medidas
morfométricas dos peixes, análise dos isótopos estáveis das amostras da campanha de
cheia, Download das estações fixas de rastreamento (EFR) em Sapucara, rio Iriri, canal
de derivação, RX e Altamira, Bacabal, e RPM, rastreamento embarcado no trecho entre
BMT e VTX e entre ATM e PIM elaboração do Relatório Consolidado.
Os resultados consolidados serão apresentados no 17º Relatório Consolidado de
Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes para o IBAMA.
Para o Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes no terceiro trimestre foram realizadas atividades de: análise e backup dos vídeos
do SVI, download dos dados de biotelemetria das EFR do sítio Pimental e do STP,
monitoramento do sistema RFID e do SVI, campanha de monitoramento do STP e a
jusante do barramento principal, participação no FASBM, Comissão da Volta Grande
do Xingu e do STE, download de estações de profundidade e luminosidade do STP,
reativação de três estações de profundidade no canal do STP, campanha de captura e
marcação de espécies com PIT TAGs, totalizando 3000 indivíduos marcados,
acompanhamento de atividade de limpeza do canal de saída do STP, acompanhamento
de atividade de manutenção de ar condicionado na sala de monitoramento no canal de
entrada do STP e medição de vazão e da velocidade da água no STP.
Considerando os resultados obtidos no início do projeto até o presente momento foram
realizadas 25 campanhas de amostragem dentro do STP, 20 campanhas de amostragem
a jusante do barramento principal, foram realizadas 13 medições da vazão do STP, 2
medição da velocidade da água no STP e 2.799 horas analisadas do SVI.
Em outubro o STP foi fechado, a equipe da BIOS fez o resgate dos peixes e foi
realizada a marcação dos peixes com PIT TAG.
No Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável durante o período (julho a outubro de
2019) as campanhas de monitoramento das atividades de pesca continuam sendo
realizadas de acordo com o PBA.
No último trimestre foi dado a continuidade do monitoramento da atividade pesqueira
por meio dos desembarques pesqueiros (de consumo e ornamental), com cadastro de
novos pescadores e de novas embarcações de pesca, com o objetivo de quantificar o
universo destas unidades e dos seus trabalhadores associados na região, nas nove
localidades de abrangência do projeto e complementação dos registros de pescadores
participantes que não comparecem aos portos de desembarque. Foi realizada ainda a
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biometria das principais espécies desembarcadas na região de influência do
empreendimento.
Foram feitas incursões no Reservatório Intermediário para fazer uma avaliação da
existência de eventual ponto de desembarque comercial, mapeamento de pontos de
acesso ao trecho do RI, que sejam utilizados pelos pescadores de subsistência e
dimensionamento do número de pescadores de subsistência atuando na região. Em
julho/2019 foram encontradas três canoas, sendo duas fundeadas e uma outra com um
motor rabeta. Em agosto/2019 foram observadas cinco embarcações, sendo uma no
mesmo ponto das observações anteriores, uma vez que é utilizada para transporte de
pessoas e materiais necessários para colheita de cacau. Em setembro/2019 outras três
embarcações foram encontradas, sendo uma do tipo voadeira, com casco de alumínio, e
duas do tipo canoa, com casco de madeira.
Em relação ao Monitoramento participativo da pesca de subsistência foram realizadas
incursões à campo para o recolhimento dos formulários, e a realização de novos
cadastros voluntários para o Monitoramento Participativo da Pesca de Subsistência. No
período foram visitadas as seguintes localidades: Altamira, Belo Monte II, Belo Monte
do Pontal, Vila Nova, Vitória do Xingu, Pontão do Pirarara, Ituna, Kaituká, Bacajaí,
Jericoá, Boa Esperança, Terra Preta, Maranhenses, Rio das Pedras e Nova Conquista.
Neste período o total de voluntários já existentes e os novos cadastros alcançou o
número de 92 famílias ativas.
A NE informou que no mês de julho foi realizada a Reunião de alinhamento das ações
que serão realizadas no âmbito do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande
do Xingu – PGIVGX, a Reunião interna de alinhamento junto aos executores dos
monitoramentos do desembarque pesqueiro e social para definição de critérios de
definição do público pescador, bem como fazer um aprofundamento das análises e a
Reunião para tratar do Termo de Cooperação com a Federação das Indústrias do Pará –
FIEPA (PR-C-135/2019) que visa o Desenvolvimento e Fortalecimento da Cadeia do
Pescado na Área de Influência Direta e Indireta da UHE Belo Monte.
Até o momento (início do projeto até 30 de setembro de 2019) o monitoramento
pesqueiro atingiu a marca de 68.549 desembarques pesqueiros.
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
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 de 2018 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
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apresentada pelo ICMBio, deve receber do IBAMA seu posicionamento acerca das
manifestações já apresentadas ao órgão. A NE recebeu no dia 24/07/2019, o ofício do
IBAMA nº 547/2019/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 5450624), onde o órgão informa o
posicionamento contrário a solicitação da Norte Energia e recomenda a continuidade
nas tratativas de negociação com o ICMBio, quanto à proposta de assistência técnica
aos moradores das Reservas Extrativistas da região da Terra do Meio, conforme
previsto nesta alínea. No dia 05 de agosto de 2019 a NE emitiu a CE 0480/2019-SSAI
em resposta ao Ofício No 547/2019/COHID/CGTEF/DILIC encaminhando uma Nota
Técnica (NE-PR-SSAI-NT-0200-0). A Referida Nota Técnica conclui que: “a análise do
extenso e robusto banco de dados do Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável (PBA
13.3.5) não apresentou indícios de alterações importante na pesca na região do Iriri”.
Foram utilizadas ferramentas estatísticas robustas para apontar que as métricas
econômicas, o esforço de pesca e a produção pesqueira, como forma indireta de análise
dos estoques pesqueiros e, consequente, de impacto sobre a pesca de subsistência, não
foram alterados de maneira significativa. Assim, não há dados que sustentem as
afirmações apresentadas na NT 04/2017/DISAT/ICMBIO”. Em 20/08/2019, o ICMBio
emitiu o ofício SEI nº 34/2019-DISAT/ICMBio, onde faz referência ao ofício
encaminhado pelo IBAMA sobre o atendimento dessa alínea das condicionantes, sem
ainda, ter conhecimento da correspondência já emitida pela Norte Energia junto ao
IBAMA em 05/08/2019. Para tanto, em 08/10/2019, a Norte Energia emitiu ao ICMBio
a CE 0676/2019-SSAI, dando conhecimento sobre o posicionamento apresentado e
reiterando algumas considerações já exaradas pela empresa sobre o tema
Meio Socioeconômico
Quanto ao Meio Socioeconômico, foram atualizados junto à equipe da Norte Energia
durante a Missão os programas do PBA em processo de finalização de execução, uma
vez que a entrada em operação da ultima turbina da UHE Belo Monte deveria acontecer
ainda no mês de outubro de 2019, assinalando oficialmente a entrada em plena operação
da hidrelétrica.
Em termos de execução das obras previstas no Programa 5.1.8 Projeto Parques e
Revitalização da Orla, praticamente todas as intervenções já foram concluídas e
repassadas à Prefeitura Municipal de Altamira, conforme resumido e ilustrado em
apresentação feita pela Norte Energia durante a Missão, abaixo reproduzida, pois
consolida o legado das obras executadas como parte do licenciamento ambiental de
instalação do empreendimento.
Intervenções em Altamira - Obras Concluídas
Repassadas à Prefeitura
Atracadouros: Porto Seis, Porto Pepino, Píer Panelas, Atracadouro Mercado I,
Atracadouro Mercado II, Píer Laranjeiras.
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Foto 01: Porto do Mercado (Rio Xingu)

Foto 02: Porto Seis

Praias: Praia da Orla, Praia do Massanori, Praia do Adalberto.

Foto 03: Praia Massanori – 11.324m²

Foto 04: Praia Adalberto – 9.129m²

Pontes e Passarelas: Ponte Cel. José Porfírio, Ponte Ernesto Aciloy, Ponte João Coelho,
Ponte Goldin Lins, Ponte Transamazônica Ig. AMB I, Ponte Transamazônica Ig. AMB
II, Ponte Transamazônica Ig. ATM III, Ponte Tancredo Neves, Passarelas I e II.

Foto 05: Ponte Cel. José Porfírio

Foto 06: Ponte Goldin Lins
.

Edificações e gestão em fase de repasse à UFPA
1- Administrativo - 2- Espaço Museológico - 3- Anfiteatro - 4- Casa Multiuso
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3
2
6
1
5

4

CIPAR: Casa de Memória

Edificações e gestão em processo de repasse à ACEPOAT e COOPEBAX
5- Sedes Associações
Edificações em processo de conclusão - A gestão e repasse estão em discussão com os
pescadores (formação de Cooperativa) - 6- Mercado de Peixes, Centro de
Processamento de Pescado e Fábricas de Gelo.
Edificação Repassada à ASCANAX - 7- Centro Náutico
Em processo de repasse - 8 - ECOAVs
Repassada a Prefeitura - 9 - Centro de Informações Turísticas

Foto 07: 7 - CIPAR: Centro Náutico

Foto 08: 8 - ECOAVS: Aquários
.

Foto 09: 9 - CIT: Centro de Informações Foto 10: 9
Turísticas
Turísticas

-

CIT:

Centro

de

Informações
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As obras do sistema viário estão todas concluídas, conforme ilustrações abaixo, com
exceção da finalização da obra de Requalificação da Orla, com avanço de 49%,
interrompida por iniciativa da Prefeitura Municipal por divergência na execução do
projeto aprovado de um acesso de pedestres a um atracadouro, também ilustrado abaixo.
A Norte Energia está buscando entendimentos técnicos com a Prefeitura para dar
andamento e concluir também esta obra.
Obras Concluídas – sistema viário
Margem Direita I - Margem Direita II - Av. Cel José Porfírio

Foto 11: Margem Direita I

Foto 12: Margem Direita II

Em relação à gestão do Parque Natural Municipal de Altamira, embora as áreas de lazer
já estejam implantadas e em uso, ainda estão em curso tratativas institucionais para
viabilizar a sua futura gestão, uma vez que os parques tem grande extensão de áreas de
preservação e a Prefeitura Municipal questiona a sua capacidade em manter estas áreas
adequadamente preservadas. A Norte Energia e Prefeitura vêm buscando soluções para
instituir um modelo de gestão sustentável das áreas e estas definições ainda estão em
discussão no âmbito de Grupo de Trabalho envolvendo ambos.

Foto 13: Parque Altamira

Foto 14: Parque Altamira
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Foto 15: Parque Ambé

Foto 16: Parque Ambé

Intervenções em Altamira – Viário

Rodovia Ernesto Acioly

Rodovia Ernesto Acioly

Rodovia Ernesto Acioly

Rodovia Ernesto Acioly

156

Intervenções em andamento – Viário
Trecho 01 – Ponte Cel. José Porfírio até Ponte Ernesto Acioly - CONCLUÍDO
Trecho 04 – Ponte Ernesto Acioly até o Trevo de VX – CONCLUÍDO
Trecho 05 – Interseção Av. Abel Figueiredo/
RODOVIA ERNESTO ACIOLY
Ponte Cel José Porfírio - CONCLUÍDO

REQUALIFICAÇÃO DA INTERSEÇÃO VIA
ABEL FIGUEIREDO

Trecho 02 – Ponte Cel. José
Porfírio até Ponte João Coelho –
CONCLUÍDO
Trecho 03 – Ponte João Coelho até
Ponte Goldim Lins – CONCLUÍDO

VIA PARQUE ALTAMIRA
REQUALIFICAÇÃO DA ORLA
Em revisão pelo Município
– 49% de avanço

ALTEAMENTO DA VIA –
ACESSO PORTO DO PEPINO

Trecho 06 – Av. Cel. José Porfírio – CONCLUÍDO

Intervenções em Revisão – Requalificação da Orla
Em 18 de março de 2019 o Município de Altamira
revogou o Alvará de Construção. Atualmente a Norte
Energia está envidando esforços para retomada dos
serviços.

REQUALIFICAÇÃO DA ORLA
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As obras de recuperação da lagoa do Jardim Independente II foram integralmente
concluídas e repassadas para a Prefeitura de Altamira, sendo as últimas aquelas que se
referem à revitalização do entorno do canal de drenagem e colocação de guarda-corpo
no canal. O espaço público de lazer vem sendo bastante utilizado pela vizinhança.

I ndependente I I – I ntervenções Concluídas

Revitalização do Entorno do Canal de Drenagem

Guarda-Corpo no Canal de Drenagem

Paisagismo e Estacionamento

Pista de Caminhada

Canal de Drenagem desaguando no Rio Xingu
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Em relação ao Jardim Independente I, quase todas as famílias residentes em palafitas
foram retiradas, totalizando 456, sendo 91 realocadas em unidades disponíveis nos
RUCs; 273 famílias receberam indenização e adquiriram residências em outras
localidades com apoio à mudança feito pela Norte Energia; e 92 famílias receberam
apoio de aluguel social. Todas as famílias residentes em palafitas foram retiradas, e a
execução da recuperação da área feita pela Prefeitura estava em curso.
Há uma quantidade significativa de demandas de moradores de “terra firme”, como
foram denominados aqueles que residem nas casas localizadas no entorno das antigas
palafitas. No último parecer já mencionado, o Ibama manifestou-se com a
recomendação de notificação à empresa para que realize o reassentamento dessas
famílias do entorno da lagoa do Jardim Independente que apresentaram inviabilidade de
ligação de esgoto por gravidade, e que isso ocorra antes das fortes chuvas de final de
ano.
Em relação à Condicionante 2.11 da LO No. 1.317/2015, que vinculou a obrigação de
instalação das ligações intradomiciliares de toda a área urbanizada de Altamira
correspondente ao Plano Diretor de 2009, em um número estimado de 16.600 lotes a ser
interligados à rede de saneamento. A Norte Energia apresentou relatório ao IBAMA
documentando a realização dos trabalhos de atendimento a 19.182 imóveis. Como em
qualquer sistema de saneamento, existe uma porcentagem dos imóveis que não
apresentam viabilidade técnica para interligação na rede pública, que no caso de
Altamira somou 2.225 obras não factíveis tecnicamente, e 934 ligações que demandam
obras complementares para sua viabilização. O IBAMA solicitou maiores
esclarecimentos a respeito destes casos, atendidos pela NE em relatório técnico
apresentado em agosto de 2019, em analise. As 934 obras que apresentam viabilidade
serão feitas pela NE.
Quanto à operação do sistema de saneamento, a prefeitura municipal mantém a
operação do sistema de distribuição de água, e a NE tem feito a operação assistida do
sistema de esgotamento. As últimas tratativas institucionais feitas com a Prefeitura
sinalizam a possibilidade de ser feita uma Parceria Público Privada - PPP para a
operação de todo o sistema de saneamento em Altamira, com meta de concretizar-se até
dezembro de 2020.
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Sistema de Esgotamento Sanitário – Entregue em 28/12/2018

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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

Estações Elevatórias de Esgoto

Emissário de Esgoto Tratado

Estações Elevatórias de Esgoto

ETE

ENTREGA FORMALIZADA
PELA NORTE ENERGIA
OPERAÇÃO DO SES ATÉ
30/12/2019 – CONCLUSÃO
DA PPP

Sistema de Abastecimento de Água – Entregue em 30/10/2019
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
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’s
Reservatórios Elevados
13 Poços Artesianos
Sistema de Abastecimento
de Água Alternativo

Estação de Tratamento de Água

ENTREGA FORMALIZADA
PELA NORTE ENERGIA

Captação de Água Flutuante

OPERAÇÃO DO SAA ATÉ
30/12/2019 – CONCLUSÃO
DA PPP
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O Projeto de Recomposição/Adequação dos Serviços de Infraestrutura e Serviços de
Educação (4.8.1) ainda possui algumas atividades em andamento.
Foram executadas 78 obras de educação, com uma média de 10 escolas/ano,
viabilizadas pela UHE Belo Monte. Foram executadas 36 unidades em Altamira, 21 em
Vitória do Xingu, 7 em Anapu, 8 em Brasil Novo e 6 em Senador Porfírio.
Foram executadas 294 novas salas de aula, com uma média de 3,4 salas de aula por
mês, representando a criação de mais de 14.550 novas vagas em escolas públicas. Mais
de 30.060 alunos, com uma média de 4.262 alunos/ano, foram beneficiados com
unidades escolares reformadas, ampliadas ou construídas pelo empreendimento nos
cinco municípios da AID da UHE Belo Monte.
Aém dos equipamentos implantados, houve a execução de cinco ciclos de Capacitação
do Corpo Docente nesses municípios da AID, com aproximadamente 1.500
qualificações, apresentando uma média de 214 qualificações/ano.
As obras civis de infraestrutura e casas no RUC Tavaquara (antigo Pedral) foram
finalizadas e as obras das sedes das associações dos índios citadinos continuam em
andamento, sendo que uma delas já estava em fase de acabamento, apresentando uma
identidade visual forte e representativa. Houve adesão de apenas 20 famílias que
confirmaram seu interesse em mudar-se para o RUC Tavaquara, já escolheram as
unidades em que irão residir e já foram realizadas as obras de colocação de cerca, portão
e varanda, a título de compensação pela demora em entregar as casas.
Em parecer técnico do IBAMA (nº 80/2019-COHID/CGTEF/DILIC, de 01 de agosto de
2019), foi reiterada a exigência para que a Norte Energia faça uma nova oferta do RUC
Tavaquara a todos os atingidos na área urbana que se enquadrem como público-alvo
(pescadores, indígenas e ribeirinhos) e que já tenham optado pelo reassentamento
urbano coletivo. Esta reoferta foi feita, e a situação ainda se encontra sujeita a novas
consultas.
Essas reofertas de moradia no RUC Tavaquara foram feitas para todas as famílias que se
enquadram nessas categorias e que foram reassentadas nos cinco RUCs, a saber: Jatobá,
Água Azul, São Joaquim, Laranjeiras e Casa Nova. Ao todo foram visitadas 517
moradias, resultando nas seguintes situações encontradas descritas a seguir.
Dentre as 517 residências distribuídas entre esses RUCs, 94 unidades haviam sido
vendidas, com outra família residindo sem ser a do titular do reassentamento; em 207
unidades foi deixado um comunicado porque as mesmas estavam fechadas; em 107
unidades, os moradores solicitaram prazo para análise da oferta; em 104 unidades houve
recusa e em 5 unidades houve aceitação da oferta.
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Reoferta - RUC Tavaquara
REOFERTA RUC TAVAQUARA
STATUS

JATOBÁ

ÁGUA AZUL SÃO JOAQUIM LARANJEIRAS

CASA NOVA

TOTAL

ACEITE

2

1

0

0

2

5

RECUSA

48

14

23

12

7

104

SOLICITAÇÃO DE PRAZO
PARA ANÁLISE

57

15

17

10

8

107

CASA FECHADA (ENTREGA
DE COMUNICADO)

59

39

58

38

13

207

CASA VENDIDA

38

17

27

5

7

94

TOTAL

204

86

125

65

37

517

A Norte Energia tem se empenhado em melhorar cada vez mais a comunicação com a
população afetada, e para obter resultados cada vez melhores dessa comunicação está
implantando o Projeto Belo Monte Comunidade. Esse projeto tem como premissas:
• Fazer a gestão social da Norte Energia;
• Transformação efetiva e perene nas comunidades do entorno da Usina
Hidrelétrica Belo Monte;
• Total alinhamento com a política da Companhia, que se dedicará às causas de
Responsabilidade Social (Cidadania, Esportes, Educação, Cultura, Lazer e
Voluntariado).
Os temas trabalhados por este projeto até agora foram educação, esporte, cidadania e
cultura, tendo como parceiros a Prefeitura de Altamira, Associação dos Moradores do
Bairro São Joaquim, Associação dos Moradores do Bairro Casa Nova, Associação dos
Moradores do Bairro Laranjeiras, APAE, Fiepa, Sesi, Snai, Semis, Semat, Semed,
Cmel, Sesma, Creax, Movimento das Mulheres do Jatobá, Coletivo Solidário – RUC
Jatobá, Movimento das Mulheres do Água Azul, Coopehorta.
Agenda de Atividades ocorridas em 2019 nos RUC Água Azul, Casa Nova, Laranjeiras,
São Joaquim e Jatobá:
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• Ação Social nos dias 9, 16, 23, de novembro e 7 e 14 de dezembro.
• Cursos profissionalizantes e oficinas de culinária nos dias 15, 18 a 22, 25 a 29 de
novembro e dias 6 e 13 de dezembro.
• Emissão de carteira de trabalho no Água Azul nos dias 13, 19 e 28 de novembro
e dias 5 e 12 de dezembro.
• Futebol social – Reunião com lideranças comunitárias para entrega de fichas de
inscrição; inscrição nos bairros; identificação e contratação de corpo técnico do
projeto; período de inscrição on-line pelo site; aquisição de uniformes e
materiais; capacitação dos profissionais/treinamento; período de aulas nos novos
bairros; de 13 de novembro a 20 de dezembro de 2019.
• Futebol social – Retorno às aulas em 06 de janeiro de 2020; chegada de material
em Altamira; aula inaugural do projeto e entrega de uniformes e encerramento
das aulas – fase de implementação – período de 15 a 31 de janeiro.
• Café da manhã com parceiros – apresentação do projeto; palestra motivacional
com Lars Grael; participação de 84 pessoas; fechamento de parcerias.
Programa de Interação Social e Comunicação (7.2)
Continua o desenvolvimento do programa por meio das linhas de ação: mapeamento das
partes interessadas; interação social; tática e interface com outros planos, programas e
projetos; capacitação de interlocutores.
• Atualização do Mapeamento de Partes Interessadas, atualmente com 737
representantes;
• Funcionamento da Central de Atendimento Belo Monte Aqui (0800), com:
Atendimento ampliado para 24 horas, sete dias por semana, principal canal de
comunicação entre o empreendimento e a sociedade. No período desse
monitoramento houve 386 demandas por este veículo em agosto, 474 em
setembro e 752 em outubro, totalizando 1.612 atendimentos.
• Núcleo de Comunicação da Volta Grande do Xingu com: Instrução para uso de
computadores (Pacote Office); Oficina de cine pipoca, desenho e pintura, com
131 oficinas com 149 participantes.
• Plantões Sociais e capacitação de interlocutores – atendimento de 81 pessoas.
• Ciclo de Reuniões da Volta Grande do Xingu com: 18 comunidades e 434
pessoas mobilizadas; 18 reuniões e 516 participantes nas reuniões. Assuntos
tratados: hidrograma de consenso; rede de comunicadores populares; segurança
da barragem; oficina participativa para ações de fortalecimento socioambiental
na VGX. Temas da comunidade: segurança da barragem; pesca; vazão;
navegabilidade; acessos; abastecimento de água; saúde; educação e geração de
renda.
• Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte (FASBM) com: reuniões
com entidades participantes, com 93 participantes. Assuntos tratados na
Comissão de Acompanhamento dos RUCs: reparos e refluxo do sistema de
saneamento; gestão dos bairros; abastecimento de água e lotes
comerciais/comodato. Assuntos tratados na Comissão da Pesca e Aquicultura:
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ações de transição (barcos, tralha de pesca); CIPAR/Mercado de Peixe e
Assinatura do Termo de Cooperação Norte Energia – COPPBM.
• 1º Ciclo de Reuniões do Trecho de Restituição de Vazão (TRV) – 110 pessoas
mobilizadas e 10 casas fechadas; seis reuniões no período com 114 participantes
de sete localidades. Assuntos tratados; operação da UHE Belo Monte; vazão do
TRV; condições de navegabilidade no TRV – rotas previstas e segurança de
navegação; conservação e manejo de quelônios; ação de educação ambiental
com as crianças; rede de comunicadores populares; segurança da barragem.
Temas da comunidade: segurança da barragem; pesca; quelônios;
navegabilidade; acessos e abastecimento de água. Abaixo figura mostrando as
comunidades visitadas.

• Interface com: Projeto de Saneamento: reuniões comunitárias no Trecho da
Vazão Reduzida (TVR); Programa de Educação Ambiental: atividades de
agentes em palestra sobre fauna e flora, oficina de garrafa de vidro na
comunidade Vila Nova e palestra sobre Educação Ambiental da UFPA
Altamira; mobilização para palestras e oficinas; cineclube ambiental;
• Interface com a Superintendência de Segurança de Barragens: reuniões
comunitárias PSB/PAE – 34 comunidades visitadas, 223 mobilizações, 268
participantes nas reuniões. 3º ciclo de reuniões: Preparação para o simulado de
emergência – mapeamento cadastral, orientação sobre placas e sirenes. Temas da
comunidade: segurança da barragem; pesca; navegabilidade e vazão. Simulado
de mergencia: testagem de equipamentos de segurança (sinalização e sirenes);
verificação dos procedimentos de evacuação.
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• Interface com o Programa de Educação Ambiental (7.3) – palestras e oficinas em
sete comunidades com 396 participantes.
• Interface com o Programa de Ação para Controle da Malária (PACM) – palestra
com 45 participantes em Altamira.
Materiais de Comunicação
Foram produzidos e veiculados os seguintes produtos no período que compreende este
relatório:
• Spots em setembro e outubro tratando dos temas: Projeto de interação com
moradores dos RUCs; desabastecimento parcial e água em Altamira; circulação
de informação sobre o 1º Simulado em Escala Real do PSB/PAE nas
comunidades.
• Cartaz para divulgação do novo modelo de atendimento no Plantão Social RUC
Jatobá e Laranjeiras – dois cartazes.
• Banner (quatro) e cartaz (87) sobre ampliação do canal 0800 – atendimento 24
horas;
• Card com informação sobre o novo modelo (data e horário) de atendimento do
Plantão Itinerante para o RUC Jatobá (571 cards) e Laranjeiras (403 cards).
• Publicações em redes sociais;
• Convite – ciclo de reuniões no TRV – 124.
Capacitação de Interlocutores – ambientação da equipe Mass Media para alinhamento
sobre atividades a serem realizadas no período, especialmente Reuniões do Ciclo VGX
e Simulado em Escala Real do PSB/PAE.
Comunicação e Imprensa
• Campanha Nacional # Energia Boa – anúncios em revista de bordo e
aeroportuária: Gol, Azul, Latam, NewsWeek, 29Horas, Versatille, Suma
Economia.
• Vídeos para painéis de LED dos principais aeroportos do país: Juscelino
Kubitscheck (DF), Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Confins (BH), Val de
Cans (PA), Santa Genoveva (GO), Salgado Filho (RS) e Eduardo Gomes (AM).
• Vídeos veiculados em emissoras de TV fechadas.
• Anúncios em jornais de circulação nacional e regional: O Globo, O Estado de
São Paulo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Valor Econômico, DCI –
Diário do Comércio, Indústria e Serviços, Diário do Pará, O Liberal, A Voz do
Xingu.
• Veiculação em rádios, outdoors e digital.
Com relação às Condições de Vida da população da Volta Grande, para monitoramento
dessa população foram feitas 14 pesquisas, sendo sete antes do enchimento do
reservatório e sete depois do enchimento. Os indicadores adotados pelo Projeto 14.2.3
indicam que, ao longo do tempo de monitoramento, a situação dessa população se
mantém semelhante àquela encontrada no início do monitoramento, quando ainda não
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existia influência do empreendimento na região. Entretanto, como resultado do
seminário anual realizado com o Ibama, recentemente, a Norte Energia definiu a
realização de ações participativas em todas as comunidades da Volta Grande do Xingu,
promovendo a incorporação de ações executivas, bem como o aprofundamento da
integração com os planos e projetos no âmbito do PBA-CI executados na VGX.
Esta ampliação do caráter participativo de monitoramentos e ações tem por objetivo
ampliar a aderência das ações da Norte Energia às demandas e expectativas das
populações locais.
Visando a contribuir para que as comunidades sejam capazes de explorar suas
potencialidades e sejam protagonistas nas dinâmicas de readaptação aos fatores
ambientais pós-operação plena de Belo Monte; foi implantado um Plano de
Fortalecimento Comunitário – PFC, coordenado por um grupo com a participação tanto
de representantes do Poder Publico como da Norte Energia..
Adotou-se neste Plano uma estratégia participativa e coordenada das ações e
intervenções demandadas como prioritárias em todas as comunidades da Volta Grande
do Xingu visando a maximizar a sua efetividade e a percepção das comunidades sobre o
que estará sendo feito. A metodologia participativa inclusive adotada nas oficinas
levantou as dificuldades enfrentadas em cada comunidade, as razoes porque aconteciam
e os afetava e as soluções apontadas. Foram realizadas nos meses de setembro e
outubro de 2019, 18 oficinas participativas em 23 comunidades, com a participação de
509 moradores, para levantar todos os temas prioritários para essas comunidades, As
dificuldades mais levantadas pelos participantes de maneira geral referem-se a temas de
melhorias de acesso terrestre, atividades econômicas, educação, saúde, abastecimento
de água, energia elétrica e comunicação.
Os próximos passos em execução no âmbito do PFC incluem:
• Avaliação dos resultados pelo GAS e definição da Matriz de Responsabilidades
entre Poder Publico e Norte Energia (novembro de 2019);
• Realização de estudos de viabilidade técnica (dezembro de 2019 e janeiro de
2020);
• Realização de oficinas devolutivas em janeiro e fevereiro de 2020; e
• Execução das ações do plano entre 2020 a 2025.
O PFC prevê metodologia com acompanhamento e avaliza coa de todas as ações, em
um processo continuo de avaliação de efetividade e satisfação.
Em relação ao Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e Reassentamento em Área
Remanescente (RAR), foram entrevistadas duas famílias, uma de cada programa.
Ambas seguem trabalhando o aumento de produção agrícola, uma com plantio de cacau
e outra com plantio de roca de mandioca e produção de farinha, e declaram-se satisfeitas
com os lotes e assistência técnica fornecida.
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Em relação a construção de alternativa de captação de água através de poços
tradicionais amazônicos nos lotes para não depender somente dos poços artesianos
construídos que apresentaram alguns problemas, continua em andamento, enquanto isto
o abastecimento é feito por caminhão pipa quando necessário em alguns lotes.
O projeto básico com a proposta de ocupação para o Reassentamento dos Ribeirinhos,
por sua vez, já foi encaminhado ao Ibama, mas ainda não houve retorno de
posicionamento daquele órgão. A Norte Energia continua trabalhando no detalhamento
técnico dos estudos, sujeito, entretanto, à manifestação do IBAMA. Paralelamente, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) analisa a
proposta da utilização da APP para esta ocupação.
Com base na proposta do Projeto Básico, vem sendo feita consulta junto ao universo
total consensuado de 323 famílias de ribeirinhos. Como resultado desta consulta, 287
famílias já teriam anuído com um ponto de moradia em uma das três áreas indicadas
para a futura reocupação ribeirinha. O Projeto Básico prevê além da existência de
pontos de moradia junto ao reservatório, a aquisição pela NE de áreas adicionais fora da
APP para a implantação de áreas agriculturáveis coletivas fora da APP, além de áreas de
preservação ambiental dentro e fora da APP para uso coletivo.
A Norte Energia esta realizando vários estudos preliminares necessários ao
detalhamento do Projeto Executivo, incluindo estudos sobre a regularização fundiária
dos reassentamentos; plano de gestão do reassentamento; estudos de implantação de
infraestrutura viária para acesso a todas áreas agriculturáveis e de infraestrutura de
saneamento nos pontos de moradia; estudos preliminares para fiscalização e para a
futura gestão dos reassentamentos. Todos estes estudos contribuem para as discussões
técnicas que estão em curso junto a órgãos licenciadores e membros do GT para a
definição do que será a solução final viável e exequível a ser implementada, que atenda
as demandas específicas desta população em conformidade com a legislação e à
preservação da qualidade do reservatório Xingu.
O Monitoramento das Condições Socioeconômicas das 121 famílias ribeirinhas
ocupantes /moradoras de ilhas e áreas marginais do Reservatório Xingu prossegue, com
a realização das entrevistas em campo da 10ª. Campanha sendo feitas e concluídas em
outubro de 2019. Aproximadamente 70% das famílias vêm exercendo atividades de
pesca e agricultura em caráter continuo no ponto de ocupação.
Quanto à Regularização Fundiária dos imóveis afetados pela UHE Belo Monte,
atualização feita pela Norte Energia para a missão de monitoramento, foram indicados
1.243 imóveis rurais, sendo 86 destinados a reassentamento em área remanescente, 33
provenientes de reassentamento rural coletivo, 135 de relocação assistida e 989
destinados às obras principais, reservatórios e Linhas de Transmissão. São 9.851
imóveis localizados na área urbana, sendo 4.314 nos RUCs e 5.537 do reservatório do
Xingu (cota 100m).
Os Reassentamentos Urbanos Coletivos Água Azul, Laranjeiras, Jatobá, São Joaquim e
Casa Nova receberam “habite-se” da Prefeitura de Altamira e está em andamento o
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processo de averbação das construções com abertura de matrículas individuais dos lotes
em nome da Norte Energia para, posteriormente, ser iniciada a fase de transferência
para os ocupantes originais. Esses trabalhos continuam a ser conduzidos com um
cronograma para conclusão, se possível até 2021, e a prioridade de regularização para
os imóveis das famílias reassentadas.
Programa de Capacitação de Mão de Obra (PCMO) (3.3)
O Programa de Capacitação de Mão de Obra (PCMO) visava principalmente formar
profissionais qualificados para trabalhar nas obras civis. Atualmente, com a diminuição
do efetivo mobilizado, porém considerando que ainda existem novas contratações
embora em número bem menor, foram mantidos alguns convênios com instituições
terceirizadas para fornecimento de treinamentos de capacitação. Essas executoras
realizam atividades de reciclagem para funcionários e subempreiteiros em atendimento
às exigências das NRs do MTE e outras normas.
Os dados disponibilizados em novembro de 2019, apontam um total de 2.210
trabalhadores, sendo 2.057 do CCBM e 153 de terceiros.
Em comparação a dezembro de 2018, quando havia 3.007 trabalhadores (2.831 do
CCBM e 176 de terceiros), verifica-se uma redução de 797 trabalhadores no total, em
novembro de 2019 (-26,5%). Desse total de trabalhadores, para a mão de obra própria
do CCBM houve redução de 621 trabalhadores, ou -21,9% em relação dezembro de
2018 (de 2.831 para 2.210, de dezembro/18 a novembro/19, respectivamente) e, do total
de terceiros, houve redução de 23 empregos, ou -13% em relação dezembro de 2018 (de
176 para 153, de dezembro/18 a novembro/19, respectivamente).
Programa de Monitoramento da Mão de Obra Desmobilizada por Redução de Quadro Uma das premissas do PDMO é a oferta de transporte para o local de origem a ser
fornecido pelo empreendedor no ato do desligamento do funcionário. Em 2014, após
alinhamentos entre a Norte Energia e o IBAMA, foram implementadas alterações no
PDMO, reestruturado para atender a realidade da mão de obra e o contexto da
implantação das estruturas da UHE Belo Monte. Essa reestruturação indicou a
importância de se realizar o monitoramento do contingente da mão de obra desligado
por redução de quadro e esses funcionários passaram a ser categorizados de acordo com
a origem declarada no momento da contratação.
O programa realizou, até o momento, oito campanhas de monitoramento, entre
(setembro/2015 a agosto/2019); a 8ª campanha foi realizada e os dados obtidos estão em
análise para consolidação e entrega do relatório anual para o IBAMA.
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8.0
Indicadores Socioambientais do Empreendimento
Neste Relatório não está prevista a atualização dos indicadores socioambientais do
empreendimento, já que a última ocorreu em março de 2019 e a periodicidade definida é
anual. A próxima atualização, portanto, deverá ocorrer no início de 2020.
9.0
Consultores da JGP Responsáveis pela Elaboração deste Relatório
Socióloga, responsável pela Coordenação Geral e pelo Meio Socioeconômico
Engenheira Civil, responsável pela Coordenação
Geólogo, Engenheira Sanitarista e Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho,
especialistas em Sistema de Gestão
Geólogo, especialista em Meio Físico e responsável pela verificação das questões de
Meio Ambiente nas Obras Principais e do Entorno
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho, responsável pela verificação das
questões de SST nas Obras Principais, nas Obras Entorno e na Operação
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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