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RESUMO EXECUTIVO
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de abril a junho de
2020 (documental), com missão (conferências telefônicas) realizada entre os dias 10 e
14 de agosto de 2020, registrou as seguintes constatações:
A UHE Belo Monte está disponível para operação plena desde novembro/2019. Em
março a Usina teve seu maior pico de geração, com as 18 máquinas em operação
comercial.
O Consórcio Construtor (CCBM) e o COMGEV, que foram as empresas responsáveis
pela maior parte da obra principal, respectivamente pelas obras civis e montagem
eletromecânica, encerraram as suas atividades no canteiro de obras do Sítio Belo Monte
e removeram as suas principais estruturas de apoio. O saneamento dos Sítios Belo
Monte e Pimental, que anteriormente era realizado pelos consórcios construtores, foi
assumido pela NE desde o início de 2019, por meio da empresa GRI Koleta. Essa
subcontratada é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos pela
NE e pelas demais empresas que atuam nos Sítios Belo Monte e Pimental, na vila
residencial e em Belo Monte do Pontal. A maior agilidade da empresa GRI na
destinação dos resíduos tem propiciado boas condições de funcionamento no aterro
sanitário, na central de resíduos do Sítio Belo Monte.
A principal atividade do CCBM no período desta missão de monitoramento foi a
desmobilização, descontaminação e recuperação de áreas de apoio no canteiro de obras
do Sítio Belo Monte, especialmente na região da central de concreto, dos escritórios,
alojamentos e refeitórios e a implantação das áreas de PRAD previstas para o período de
plantio de 2019/2020. O COMGEV, por sua vez, está complementando a recuperação
de áreas do canteiro de obras do Sítio Belo Monte.
Para o período de plantio de 2019/2020, o CCBM realizou a recuperação de 145,01 ha,
ou 77% do total previsto para o período. No computo geral, o CCBM realizou a
recuperação de áreas degradadas em 1607,38 ha, ou 94,6% do total geral previsto. A
pequena diferença entre as áreas previstas e realizadas justifica-se pela absorção, pela
NE, de algumas áreas para o apoio das atividades de manutenção e operação da UHE.
Ainda no que diz respeito à implantação das obras, até o dia 19/06/2020 a correta
adoção das medidas do PCAI e do PRAD foi verificada pela BIOCEV por meio das
suas atividades de supervisão ambiental nas OPs. Os resultados foram registrados por
meio do SIG-BIO, desenvolvido pela BIOCEV para controlar os registros de desvios
(RDs) identificados nas vistorias. Foram 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. Atualmente, os itens de supervisão ambiental nas OPs são atendidos pela
equipe interna da NE.
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Na presente missão de monitoramento socioambiental independente foram apresentados
os avanços nas questões do SGI, dentro das ações passíveis de realização de modo
remoto.
No período deu-se andamento na elaboração dos documentos do SGI. Ao todo, foram
trabalhados 386 documentos, sendo: 10 Políticas; 2 Manuais; 41 Instruções Normativas;
153 Instruções de Processo; e 180 Instruções de Trabalho.
Da mesma forma, foi continuado o levantamento de Aspectos e Impactos na UHE
Pimental, e dado início ao processo na UHE de Belo Monte. Foram apresentados as
matrizes e os procedimentos para as áreas para suas respectivas validações. O próximo
passo será a checagem em campo.
Treinamentos no escopo do SGI e MA foram intensificados no período, por meio de
módulos de treinamento remotos, sendo registrados 5 treinamentos importantes. A
identificação e a formação de agentes multiplicadores ainda se encontram em
andamento.
Em relação à gestão das atividades operacionais, a Eletronorte manteve sua rotina de
monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto doméstico, 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
No 430/11.
Reuniões virtuais relativas aos controles e monitoramentos ambientais realizados pela
Eletronorte estão sendo mantidas e inspeções quinzenais são também conduzidas pela
BIOCEV. Mesmo com a redução de efetivo, técnicos para os temas ambientais têm sido
mantidos em sistema de revezamento nas atividades operacionais de Belo Monte e
Pimental.
A Brigada de Emergência foi mantida no período, com o seu efetivo ativo. Contudo, os
simulados foram paralisados no período, devendo ser retomados no segundo semestre
de 2020. Nenhum incidente/acidente maior foi registrado.
Em relação à SST, a Norte Energia manteve as rotinas de gestão apresentando poucos
avanços no desenvolvimento de seu Sistema de Gestão, fato que continua sendo afetado
pelas restrições ocasionadas pelo estado de pandemia. Por outro lado, a participação de
gerentes e superintendentes nas entrevistas realizadas em conjunto com a Equipe de
SST continua demonstrando alinhamento e sintonia de ações, o que certamente
convergirá em excelentes resultados com a efetiva implantação do SGI.
É notório o esforço demonstrado em relação ao atendimento das pendências
identificadas pela Equipe de SST por meio de seu processo de Supervisão de SST;
porém, o nível de atendimento mantém-se baixo, além de se registrar recorrências sem
que haja um tratamento abrangente de um conjunto de desvios (mesmo tema).
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A metodologia de Supervisão de SST das empresas contratadas deve e está sendo
revisitada para que esteja adequada a esta nova fase do empreendimento, bem como
possibilitar a extração de evidências de desempenho mais satisfatório, além de propiciar
identificar oportunidades para melhoria contínua de processos. Nesse sentido, o reporte
dos resultados deverá passar por revisão para melhor representação do desempenho e do
esforço na gestão de riscos exercidos pelos funcionários.
Independentemente do nível de implantação do Sistema de Gestão contemplando as
questões de segurança e saúde, 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 para execução das obras do entorno.
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 um profundo envolvimento da Alta Direção.
Em relação à implantação do PBA Geral, 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 18º RC do IBAMA (agosto de
2010), no 30º RSAP e naquelas coletadas nas reuniões telefônicas com as equipes da
NE. Em relação ao PBA-CI, a análise é apresentada na Seção 4.1 desse relatório.
Com relação ao desenvolvimento dos Programas e Projetos do Meio Físico, merece ser
destacado que planos, programas e projetos foram continuados no período, com a
realização das atividades previstas, mas com adaptações devido à pandemia do COVID19. As atividades/campanhas previstas para o mês de abril foram postergadas para o
mês de maio e o monitoramento participativo, ou seja, a participação de membros das
comunidades interessadas nas atividades, foi suspenso para diminuir as interações entre
diferentes grupos de pessoas.
A síntese dos aspectos considerados mais relevantes em relação aos Programas do Meio
Físico é apresenta no Capítulo 7.0, incluindo o acompanhamento do atendimento das
exigências apresentadas pelo IBAMA nos seguintes Pareceres Técnicos:








34/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
38/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
54/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
109/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
111/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
128/2019-COHID/CGTEF/DILIC;
140/2020/COHID/CGTEF/DILIC.

Em relação à Vegetação, foi informado na 30ª missão que tem sido possível executar as
campanhas de fenologia e de fitossociologia previstas para o 1º semestre deste ano,
tanto no âmbito do PBA quanto no reforço do monitoramento, de iniciativa da NE.
3

Quanto à substituição do Módulo 4 de monitoramento, solicitada pelo IBAMA em abril
de 2019, foi informado que, em razão da pandemia, foram interrompidas as tratativas
que estavam sendo conduzidas internamente na NE para a sua implantação na Terra
Indígena Araras, no TVR.
No âmbito do programa de recomposição vegetal da APP dos reservatórios, foram
executados cerca de 68% dos 400 ha de plantio previstos para o presente ano agrícola,
cujas atividades tiveram que ser interrompidas devido à pandemia. O total realizado
(274 ha) corresponde a 100 ha de plantio de enriquecimento em vegetação secundária
(30 espécies) e 174 ha de núcleos adensados em pasto sujo (68 espécies). Os 87 hectares
faltantes serão executados nos próximos anos agrícolas. As demais atividades do
programa, como a busca por matrizes, a coleta de sementes e a manutenção do viveiro
do CEA, seguem em andamento com equipe reduzida. A manutenção do arboreto
(manutenção da área, monitoramento dos indivíduos plantados e substituição no caso de
mortalidade) está prevista para o 2º semestre de 2020.
Em relação ao programa de destinação madeireira, houve poucos progressos. Devido à
pandemia, não avançou a contratação de empresa para realizar um levantamento das
toras. Por outro lado, a produção da carvoaria Bellmonte Residues, localizada ao lado
das serrarias do Travessão 27, está atualmente com 20 fornos funcionando e 10 fornos
em construção. Essa carvoaria tem utilizado resíduos da serraria Ipê como matériaprima e, em breve, deverá usar também os resíduos da serraria Mogno. Cabe mencionar
ainda que não foram feitas novas doações de madeira do projeto para terceiros; porém,
há previsão de uma doação para a recuperação viária e de pontes no Travessão 60.
Os principais pontos a serem observados na próxima missão são o andamento do
monitoramento e da manutenção das áreas de recomposição da cobertura vegetal da
APP dos reservatórios, bem como a contratação de empresa para a avaliação das toras
restantes nos pátios da NE.
Até o segundo trimestre de 2020, 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 e os dados gerados foram analisados. A necessidade de prevenção
da disseminação da COVID-19 e medidas de distanciamento e isolamento não
representaram prejuízos ao cronograma, e a NE apresentou o plano para a realização das
próximas campanhas de monitoramento sem prejuízo dos dados e da periodicidade. Os
programas que dizem respeito ao monitoramento nos módulos RAPELD (herpetofauna,
avifauna, mamíferos terrestres e quirópteros) não evidenciaram espécies novas para a
ciência ou com distribuição restrita/endêmicas. O monitoramento segue as
recomendações e acordos com o IBAMA no que diz respeito aos objetivos, metas e
metodologia, e os pontos levantados pelo órgão fiscalizador na análise dos relatórios
consolidados foram respondidos pela NE através de oficio, ainda não respondido. A NE
aguarda ainda posicionamento do IBAMA sobre a realização do seminário técnico.
Foram apresentados resultados do monitoramento das ilhas em relatório semestral, e
estes indicam que a vegetação vem perecendo, mantendo, no entanto, trechos com
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árvores frutificando e florescendo. Não foi detectada a necessidade de proceder ao
resgate dos animais.
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 para definir as diretrizes da ocupação, sem maiores avanços no que diz
respeito ao IBAMA. Novos dados sobre impactos relacionados à caça poderão ser
obtidos apenas após a realização das campanhas de monitoramento de mamíferos
terrestres.
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 à Qualidade da Água, durante os monitoramentos trimestrais, mensais,
semanais, quinzenais e diários realizados no trimestre, no âmbito do Projeto de
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, foram registradas não
conformidades principalmente para os parâmetros oxigênio dissolvido, ferro dissolvido,
manganês e cor. De uma forma geral, os pontos de coleta do monitoramento
limnológico apresentaram boa qualidade ambiental, sendo que algumas não
conformidades foram frequentemente associadas aos períodos de chuvas pelo
consequente transporte de material lixiviado e particulado, pelo aumento do escoamento
superficial para os cursos d’água.
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas, foi realizada a 38ª campanha de
monitoramento em maio de 2020, durante a qual verificou-se um aumento de bancos de
macrófitas aquáticas com níveis elevados de infestação na área do Reservatório do
Xingu em função da elevação do nível de água do reservatório e inundação de áreas
propícias para o desenvolvimento de plantas, principalmente nas ilhas que passaram
pelo processo de supressão da vegetação original e que passaram a ser ocupadas pelas
macrófitas aquáticas predominantemente de forma emersa.
No último trimestre não foi realizada 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).
Para a Ictiofauna, no âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna, durante
os meses de abril a junho de 2020 foram aferidos todos os dias os parâmetros abióticos
no Trecho de Vazão Reduzida (TVR), Canal de Derivação e nos Reservatórios
Intermediário e do Xingu.
No trimestre, para o acompanhamento ambiental do TVR foram monitorados vários
pontos de qualidade de água. Em abril e maio, durante as vistorias e monitoramento no
TVR (trecho 4), não foram evidenciadas poças com necessidade de resgate. No mês de
junho foram resgatados e soltos no rio Xingu 92 peixes, pertencentes a 19 espécies,
totalizando 0,59 kg. No monitoramento do Canal de Derivação, Reservatórios
Intermediário, Xingu e Igarapés da zona urbana de Altamira foram registrados alguns
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valores de OD e pH em desconformidade, mas não foi verificada a presença de peixes
perecidos nesses locais.
No último trimestre foi realizado o monitoramento da ictiofauna a jusante dos sítios
Belo Monte e Pimental por meio de amostragens quantitativas e qualitativas da
ictiofauna em cinco pontos amostrais.
No Sistema de Transposição, no último trimestre, foram realizados acompanhamento
ambiental e vistorias com observação direta e não foram registradas situações de risco à
ictiofauna.
Durante a operação comercial das unidades geradoras do sítio Belo Monte e do sítio
Pimental, as equipes permaneceram realizando vistorias no canal de fuga e jusante.
Além disso, foi feito o monitoramento dos peixes com auxílio de sonar.
No sítio Belo Monte, no mês de junho, foram recolhidos 2 peixes perecidos, totalizando
um peso de 24,0 kg. No sítio Pimental não foram recolhidos peixes perecidos
decorrentes de paradas e partidas das UG’s.
No Projeto de Monitoramento da Ictiofauna, de abril a julho foram realizadas as
campanhas de cheia (abril de 2020) e vazante (julho de 2020), coleta de ictioplâncton no
período reprodutivo (abril), coletas adicionais de ictioplâncton para análise de
Intensidade X Vazão, coleta de amostras para a análise de isótopos estáveis e a triagem
e identificação do material coletado do período. Na campanha de abril (34ª campanha)
foram coletados 3.767 peixes pertencentes a 135 espécies, 1.039 amostras destinadas
para a análise de isótopos estáveis, 1.019 espécimes fixados para alimentar a coleção do
acervo de ictiologia e 168 amostras de ictioplâncton.
No Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes (STP) foram realizadas campanhas de monitoramento dentro do STP. Em abril
foram capturados 70 exemplares de 6 espécies, em maio 14 exemplares de 8 espécies e
em junho 23 espécimes de 9 espécies. A análise das gônadas dos peixes coletados no
período indicou que os meses de abril-maio representam um período importante na
reprodução das espécies estudadas. As gônadas das espécies capturadas no mês de maio
estavam em estágios pós-reprodutivos indicando possível término do período
reprodutivo. A análise das gônadas das espécies capturadas em junho estava no estado
desovado/espermiado e em recuperação, indicando que o auge do período reprodutivo já
ocorreu.
Foi realizada também campanha de marcação de peixes com etiquetas PIT. Em abril
foram capturados e marcados 40 exemplares de 15 espécies distintas a jusante do
barramento, em maio foram capturados e marcados 161 peixes de 28 espécies e em
junho foram capturados e marcados 77 espécimes de 28 espécies.
O Sistema de vídeo-imagem teve funcionamento parcial em parte do mês de maio, com
captação de imagens. O sistema foi acionado integralmente nas duas salas de
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monitoramento. A análise de imagens foi realizada em regime de home office, conforme
indicado pelas organizações de saúde competentes.
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a NE informou que as reuniões
das ATES retomaram virtualmente, onde a equipe executora mantém os presidentes das
Cooperativas atualizados sobre o andamento das obras do CIPAR. As obras para a
adequação do CIPAR foram retomadas no mês de junho e a previsão para a entrega é
em março de 2021.
Alguns efeitos negativos nos rendimentos e nas capturas médias mensais, bem como
nos benefícios econômicos das pescarias, foram também estimados, notadamente para
os setores mais próximos ao empreendimento.
O monitoramento social dos pescadores indicou uma melhora nas condições de vida de
forma geral, e especialmente a renda teve ganhos reais, após duas campanhas de
redução. Mais famílias estão fora da zona de pobreza.
As atividades de ATES seguem especialmente com as atividades de organização e
fortalecimento institucional da COOPPBM (Cooperativa de Pescadores de Belo Monte),
com ações e projetos voltados à mitigação dos impactos sobre os pescadores na AID do
empreendimento, em atendimento à condicionante 2.24 ‘b’. Durante a pandemia, as
reuniões e atividades de ATES foram suspensas.
Quanto ao Meio Socioeconômico, de acordo com as atualizações feitas através de
reuniões virtuais com a equipe responsável da Norte Energia e Consultoria
Independente na semana entre os dias 10 e 14 de agosto de 2020, foi informado que a
NE continua trabalhando em regime com restrições devido à pandemia de COVID-19,
com condições especiais de afastamento social, implementadas a partir de 19 de março
de 2020, em que todas as atividades de programas que envolvem interação com
comunidades foram excepcionalmente suspensas, ou ajustadas utilizando canais de
comunicação alternativos virtuais, e mantendo-se disponíveis e abertos os canais de
comunicação e atendimento como o 0800.
No último trimestre, iniciou-se uma lenta retomada gradual dos postos de trabalho, que
seguiu uma série de protocolos e jornadas diferenciadas aos colaboradores, no escritório
de Brasília e tendo uma previsão para início de setembro para o retorno das atividades
presenciais nos escritórios de Altamira.
Nesse meio tempo, a UHE Belo Monte funcionou normalmente, com medidas
restritivas sanitárias e seguindo as recomendações e a assessoria técnica de uma
infectologista contratada para esse apoio. Em termos de execução das obras previstas no
PBA, praticamente todas foram concluídas e entregues ao poder público.
Foi elaborado um vídeo institucional “Agenda Junho 2020”, apresentado nesta missão,
que contém as ações de maior destaque realizadas no período. Além das ações de
comunicação, foi relatada iniciativa, com gestão conjunta com o Escritório Regional de
Altamira e o Exército, sobre a distribuição de cestas básicas nas terras indígenas, com

7

viabilização da logística terrestre e fluvial pela Norte Energia, evitando a necessidade de
deslocamento das populações indígenas para fora de suas aldeias em busca de gêneros e
suprimentos.
A comunicação social, no âmbito do Programa de Interação Social e Comunicação, deu
continuidade às ações integradas ao enfrentamento do Corona vírus nos RUCs,
contando com a plena participação das lideranças nas atividades da campanha
#TamoJunto – Todos contra o Corona vírus com resultados extremamente positivos.
Houve continuidade nas ações da Central Belo Monte 24 Horas, e, a realização, de
forma remota, da mobilização da Rede de Comunicação Popular, das reuniões do
Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte (FASBM) e das ações de interface
com outros programas do PBA.
Foram utilizados diversos canais e meios de comunicação, destacando-se, no entanto, o
uso de canais virtuais para a distribuição das informações por meio de SMS,
WHATSSAP e de ligação telefônica, totalizando no trimestre 2.510 comunicações
distribuídas em 46 vídeo-chamadas, 708 SMS, 1.331 acionamentos via WhatsApp e 425
Ligações. Ainda contaram com as inserções de spots na Rádio Vale do Xingu FM de
alcance na Área de Influência Direta e Trecho de Vazão Reduzida; Boletins
Informativos como Belo Monte Informa e o informativo Vem com a Gente da Norte
Energia. Além disso, houve maior exposição da Norte Energia na mídia com 289
matérias positivas e 454 matérias neutras, reforçando o trabalho de construção da
imagem positiva da Norte Energia.
No âmbito do Plano de Saúde Pública, salienta-se a continuidade das ações essenciais
de controle da Malária com o fornecimento de mosquiteiros impregnados com inseticida
de longa duração (MILD), kits de testes rápidos de Malária e insumos para as Unidades
de Diagnóstico e Tratamento (UDT), além das reuniões remotas periódicas com os
responsáveis nos municípios e da coordenação estadual para controle das ocorrências
nos municípios.
O programa é um dos instrumentos mais importantes na demonstração positiva de ações
integradas que culminaram no sucesso e atingimento de seu objetivo de controlar a
incidência da malária na região da área de influência da UHE Belo Monte. Apesar de ter
ocorrido alguns casos de malária em áreas ribeirinhas distantes da sede de Altamira,
essa ação conjunta possibilitou a rápida resposta com entrega de materiais de proteção e
prevenção para essas localidades mais distantes.
Outro resultado importante que as ações de mitigação da obra provocaram foi a
implantação das ligações intradomiciliares e das estruturas de saneamento na cidade,
continuando a operar a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto e arcando com os
custos de manutenção da ETA – Estação de Tratamento de Água. A Norte Energia
colocou uma equipe uma equipe de emergência para atendimentos a solicitações da
população referentes ao saneamento.
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A regularização fundiária teve suas ações suspensas por causa da pandemia, porém
vinha ocorrendo com continuidade expressiva, apresentando resultados consistentes
com o cronograma de conclusão proposto para os 9.762 imóveis, sendo 4.225 para
reassentamento urbano coletivo e 5.537 para o reservatório do Xingu (cota 100m), áreas
afetadas pela formação do Reservatório do Xingu, dentro da área urbana de Altamira,
com os seguintes resultados alcançados: RUC Laranjeiras, 81% de avanço; RUC Água
Azul, 51%; RUC Jatobá, 29%; RUC São Joaquim, 38% e RUC Tavaquara, 27%. Suas
ações continuam em relação às etapas de atualização de identificação do ocupante, a
minuta da escritura pública e o recolhimento da parte tributária. Não podem ocorrer, por
causa da pandemia, a lavratura da escritura pública porque é necessária a assinatura do
beneficiário ou preposto.
Na área rural possui 1.243 imóveis para regularização fundiária, com avanços da
regularização que correspondem a 40% nos imóveis do Reassentamento Rural Coletivo
- RRC e do Reassentamento em Área Remanescente - RAR, e 27% na Relocação
Assistida.
O processo de desmobilização de pessoal está na sua última fase de conclusão, com a
empresa montadora totalmente desmobilizada, tendo encerrado suas atividades em
março de 2020.
O consórcio construtor (CCBM) contava, em agosto de 2020, com 28 funcionários
ativos, sendo uma pessoa apenas mobilizada no canteiro de obras, efetuando a venda
dos ativos e, no escritório, em Altamira, estão alocadas 16 pessoas com as demais
afastadas devido à pandemia. Até dezembro de 2020 ficarão apenas seis colaboradores
e, até meados de 2021, a equipe se reduzirá para três colaboradores. As medidas de
prevenção de combate ao COVID-19 continuam seguindo as orientações das
organizações de saúde em relação à ocupação dos ônibus, utilização de máscaras,
distanciamento e uso de álcool em gel, e cuidados específicos em relação às condições
de alimentação.
Em relação à infraestrutura social, já foram concluídas todas as obras de educação, com
exceção de duas escolas na área rural que dependem do remanejamento dos ribeirinhos
para avaliar sua recomposição junto à Secretaria de Educação de Altamira.
Na saúde somente ainda estão em curso as tratativas para definição junto aos gestores
municipais, sobre a execução das obras do Hospital Materno Infantil parte do Termo de
Compromisso da Norte Energia com o município de Altamira. Esse Termo de
Compromisso (TC) para construção do Hospital está sendo revisto, definindo os
compromissos entre as partes, uma vez que a prefeitura fez indicação do terreno para
viabilizar essa construção. A Norte Energia aguarda assinatura do Termo de
Compromisso para iniciar o processo de contratação da empresa para elaboração do
Projeto Executivo do Hospital Materno Infantil.
Em relação ao Reassentamento Ribeirinho, a Norte Energia informa que a proposta de
ocupação de áreas do reservatório da UHE Belo Monte encontra-se em discussão com
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IBAMA, com acompanhamento do Conselho Ribeirinho, enquanto o detalhamento
técnico da proposta é estudado.
Da mesma forma, a finalização do processo de ocupação dos optantes pelo
reassentamento do RUC Tavaquara (Pedral), ainda depende de data futura a ser
acordada com Prefeitura, Conselho Ribeirinho e Associações, e NE.
No que diz respeito ao Componente Indígena, no período de abril a junho de 2020,
enfrentando as restrições impostas pela pandemia do Novo Coronavírus, a Norte
Energia seguiu com os atendimentos aos indígenas e com as reuniões institucionais. Os
contatos diários via rádio, telefone e WhatsApp são a base para o relacionamento com
os indígenas. Os desafios de garantir as entregas nas aldeias estão sendo superados com
o trabalho diário das equipes da GAI, com a participação direta da FUNAI e com o
apoio do Exército. Esta condição muito especial está tendo resultados concretos, pois
estão chegando, nas aldeias, combustíveis, equipamentos, cestas básicas e insumos para
atividades produtivas. Estão, também, mantidos os serviços de manutenção de motores
e equipamentos. Efetivamente, houve um aprimoramento nos fluxos de recepção das
demandas, aquisição dos itens e logística de entrega, conferindo maior precisão e,
sobretudo, permitindo a rastreabilidade dos elementos e das ações em desenvolvimento.
Contudo, como no contexto de pandemia os colaboradores não estão nas aldeias e terras
indígenas, não há, por parte da NE, um acompanhamento sistemático da utilização dos
itens entregues. Esta é uma condição também especial que merece atenção, pois ao final
do período da pandemia, muitos itens terão sido entregues e haverá pouco ou nenhum
registro sobre sua destinação. Esta preocupação está relacionada, especialmente, aos
itens voltados às atividades produtivas, um tema que sempre mobiliza os indígenas e
que é responsável por grande parte de suas demandas.
Se por um lado diminuiu ou foi interrompida a presença dos técnicos da GAI nas
aldeias, por outro, houve uma intensificação das reuniões e encaminhamentos
institucionais. De fato, merece destaque os avanços nos acordos com a FUNAI e com a
SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena). Com a SESAI o acordo já resultou na
contratação de 170 profissionais para operar os equipamentos de saúde já doados, dentre
os quais estão incluídas as 34 Unidades Básicas de Saúde Indígena. Com a FUNAI,
além da parceria para as entregas, houve avanços na direção da equalização das
pendências do Plano de Proteção Territorial (PPTMX) e do início do processo de
Revisão do PBA-CI, conduzido pelo Escritório de Gestão de Projetos (ESG).
A manutenção dos atendimentos no período da pandemia, assim como, a retomada das
atividades nas aldeias no pós-pandemia, poderão representar uma importante
oportunidade de aproximar e qualificar a relação entre a NE e os indígenas. Da mesma
forma, o estabelecimento de uma agenda positiva com as instituições, especialmente, no
contexto da Revisão do PBA-CI, com o planejamento das ações de médio e longo
prazo, poderá operar como elemento de aproximação entre a NE, os indígenas e as
instituições. Portanto, considerando a atual estrutura e os resultados já alcançados, é
possível afirmar que a Norte Energia tem todas as condições para seguir com o
fortalecimento de seu indigenismo corporativo contribuindo assim com a
sustentabilidade e interculturalidade na região do Médio Xingu.
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Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar,
no Quadro do Capítulo 3.0, que nesse período não houve mudanças significativas na
situação de atendimento. Do total de 36 condicionantes da LO, 18 são avaliadas da
mesma forma pelo IBAMA e pela NE. São elas:



Condicionantes 2.8, 2.19 e 2.21 – consideradas atendidas;
Condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.22, 2.23, 2.31, 2.33,
2.34 e 2.36 - consideradas em atendimento ou com pendência.

Em relação às condicionantes que dispõem de duas ou mais exigências, que são um total
de 14, 7 apresentam divergência de posicionamento do IBAMA e a NE em relação ao
atendimento em uma ou mais alíneas. São elas: 2.6, 2.10, 2.14, 2.20, 2.24, 2.28 e 2.35.
Além dessas, há divergência no status de atendimento das condicionantes 2.5, 2.9, 2.11
e 2.12, que possuem apenas uma exigência.
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 do PBA-CI.
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1.0
Introdução
Este documento consiste no 29º 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 abril a junho de 2020.
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI),
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos
trabalhos realizados e nas informações recebidas da NE por meio dos documentos
disponibilizados nesse período e durante as reuniões telefônicas. 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 30° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelo 18º Relatório Consolidado (RC) de Andamento
do PBA e Atendimento de Condicionantes emitido em 31/07/2020, pelos dados obtidos
durante as reuniões telefônicas realizadas no período de 10 a 14 de agosto de 2020, e
pelos documentos complementares encaminhados pela NE após solicitação da JGP.
Os principais documentos verificados na presente análise de conformidade estão
listados no Anexo 1.
Assim como na missão anterior, devido às restrições impostas pela pandemia do
COVID-19, nesse período as vistorias de campo e reuniões presenciais novamente
foram substituídas por reuniões telefônicas e videoconferências com as equipes
responsáveis pela implantação dos programas socioambientais, pela gestão
socioambiental do empreendimento e pela supervisão das obras e dos programas.
O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista de reuniões telefônicas realizadas nessa
missão.
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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 22 (formato editável) do 30º RSAP, atualizado em
31/07/2020.
O Quadro 3.0.a, no Anexo 3, sumariza a situação de atendimento às condicionantes
específicas estabelecidas pelo IBAMA na referida licença. Em relação às 5
condicionantes gerais, a 1.1 encontra-se atendida e as 1.2 a 1.5 são informativas; então,
foram excluídas do quadro.
A situação 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 no 30º RSAP e no 14º RC (PBA-CI) emitido para o IBAMA.
Como se observa no Quadro 3.0.a, no Anexo 3, neste período tem-se apenas a
avaliação de atendimento das condicionantes considerada pela NE, conforme
apresentado ao IBAMA no Capítulo 3.0 do 18º RC protocolado em 31/072020. A
última avaliação do IBAMA corresponde ao Parecer Técnico nº 109/2019, que analisou
os 13o, 14º e 15º RC.
No período, não houve mudanças significativas na situação de atendimento às
condicionantes. Do total de 36 condicionantes da LO, 18 são avaliadas da mesma forma
pelo IBAMA e pela NE. São elas:



Condicionantes 2.8, 2.19 e 2.21 – consideradas atendidas;
Condicionantes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.22, 2.23, 2.31, 2.33,
2.34 e 2.36 – consideradas em atendimento ou com pendência.

Em relação às condicionantes que dispõem de duas ou mais exigências, a situação de
atendimento segue no Quadro 3.0.b, a seguir, havendo alguns casos de discrepância
entre a avaliação do IBAMA e da NE (itens destacados em vermelho). No mesmo
quadro são inseridas outras condicionantes de apenas uma exigência, em que também há
divergência de entendimento entre o órgão e a NE.
Quadro 3.0.b
Comparação do entendimento do IBAMA e da NE em relação ao atendimento de
algumas condicionantes da LO
Condicionante
2.6
2.10
2.14
2.17
2.20
2.24

Condicionantes com duas ou mais exigências
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
Alínea a
Alínea b
Alínea c
Alínea d
EA
EA
NA
A
EA
EA
A
A
CP
EA
CP
EA
EA
EA
EA
A
CP
A
A
A
EA
EA
EA
EA
A
A
EA
EA
EA
A
EA
EA
CP
EA
A
A
CP
EA
NA
EA
-

IBAMA
NE
Alínea e
-
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Quadro 3.0.b
Comparação do entendimento do IBAMA e da NE em relação ao atendimento de
algumas condicionantes da LO
Condicionantes com duas ou mais exigências
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
Condicionante
Alínea a
Alínea b
Alínea c
Alínea d
Alínea e
2.25
A
A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
2.26
EA
EA
A
A
2.27
A
A
EA
EA
2.28
EA
A
EA
EA
2.29
A
A
EA
EA
2.30
A
A
EA
EA
EA
EA
2.32
A
A
EA
EA
EA
EA
2.35
EA
A
NE
A
NE
EA
Condicionantes com apenas uma exigência
IBAMA
NE
2.5
NA
A
2.9
CP
EA
2.11
CP
A
2.12
CP
A
Legenda: A – Atendida; EA – Em atendimento; CP – Com pendência; NA – Não atendida; NE – Não exigível.

Situação de Multas e Autos de Infração
A atualização dos autos de infração recebidos pela NE foi feita com base no Anexo 29
do 30º RSAP (Relatório de Autos de Infração - junho/2020). A tabela enviada mostra o
acompanhamento da evolução dos Processos Administrativos instaurados em
decorrência da emissão de Autos de Infração.
Em relação à situação apresentada no período anterior, os seguintes processos deixaram
de ser informados no relatório:





Ação Civil Pública nº 3072-96.2016.4.01.3903, do Ministério Público Federal,
referente a prejuízos provocados pela implantação da Usina Hidrelétrica - UHE Belo
Monte ao ecossistema aquático e à atividade de pesca no Rio Xingu, especialmente
nos Municípios de Altamira e Vitória do Xingu;
Ação Civil Pública nº 0002387-26.2015.4.01.3903, da Defensoria Pública da União,
pelos impactos do empreendimento;
Ação Declaratória nº 0006466-43.2014.8.14.0005, da ASSARRIXI, referente a
pedido de indenização por danos materiais, morais e sociais causados pelo
empreendimento.

Os seguintes processos passaram a constar no Relatório, não sendo tendo sido
mencionados nos anteriores:


Ação Civil Pública nº 1012640-89.2020.4.01.3900, da FUNAI, objetivando a
Manutenção da operação do Centro de Monitoramento Remoto pela Norte Energia
em decorrência do Termo de Cooperação nº 316/2015;
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Ação Penal nº 1003342-71.2020.8.26.0011, queixa-crime da NE contra a jornalista
Eliane Brum, pelo vídeo “Córtex – Vivendo o Fim no Centro do Mundo. Um
passeio com Eliane Brum em Altamira”;
Ação Cautelar Antecedente nº 1001441-61.2020.4.01.3903, das Associações
Indígenas, para reconhecimento da violação do art. 231 da Constituição Federal;
Cautelar Inominada n° 0800891-11.2020.8.14.0005, da Defensoria Pública do
Estado do Pará, para impedir que a NE adentre no território ribeirinho, por 60 dias,
para evitar contágio do COVID-19;
Ação Civil Pública nº 0800869-50.2020.8.14.0005, requerendo ações emergenciais
para a população moradora da região do Alto do Rio Xingu, em razão de suposta
situação de calamidade pública decorrente da inundação das ilhas habitadas com a
cheia do Rio Xingu e pandemia do COVID-19;
Ação Penal n° 1012409-94.2019.8.26.0011, queixa-crime da NE contra a jornalista
Eliane Brum, pela matéria “Erro de projeto coloca estrutura de Belo Monte em
Risco”;
Notificação n° 1002396-29.2019.4.01.3903, da NE aos representantes dos Povos
Arawaté, Asuniri, Parakaña e à FUNAI, da intenção de dar continuidade à
implantação do Projeto Básico Ambiental (PBA-CI) e constituí-los em mora em
razão de recusa injustificada no recebimento das ações;
Ação de Obrigação de Fazer nº 0804432-86.2019.8.14.0005, do Município de
Altamira, sob o fundamento de que houve o descumprimento do Termo de
Compromisso firmado entre a NE e o Município, objetivando (i) a realocação da
população residente na área da Lagoa do Bairro Jardim Independente I e (ii) o
recebimento, pelo Município de Altamira, de estruturas públicas(ativos) implantadas
pela NE;
Ação Civil Pública nº 0001605-82.2016.4.01.3903, do MPF, em face da União, NE
e INCRA, por não terem sido realizadas medidas para desintrusão da TI Arara da
Volta Grande do Xingu e realocação de todos os ocupantes não-índios;
Ação Civil Pública nº 0000466-95.2016.4.01.3903, do Estado do Pará e MPF, em
face do IBAMA, ICMBio e NE, pedindo nulidade parcial da decisão do Comitê de
Compensação Ambiental Federal, referente à destinação dos recursos da
compensação ambiental da UHE Belo Monte;
Execução de Título Extrajudicial nº 0000096-24.2013.4.01.3903, do MPF e FUNAI,
alegando descumprimento de obrigações da NE no acordo firmado em 16 e
17.10.2012, na audiência conciliatória decorrente da invasão por indígenas do
canteiro de obras do Sítio Pimental.

No quadro que descreve a situação dos autos de infração, dois novos processos foram
incluídos, num total de 62. São eles:


Processo Administrativo nº 51473/2019 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) - Auto de Infração nº AUT-1-S/19-1100259, recebido em 05/06/2020. Lavrado contra a NE em virtude da suposta
infração de “ter perfurado 5 (cinco) poços tubulares no interior do RUC Jatobá sem
que tenha solicitado a Outorga Prévia para perfuração ao órgão ambiental
competente”.
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Processo Administrativo nº 49250/2019 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) - Auto de Infração nº AUT-1-S/19-1100260, recebido em 05/06/2020. Lavrado contra a NE em virtude de suposta
infração de “ter perfurado 2 (dois) poços tubulares no interior do RUC Casa Nova
sem que tenha solicitado a Outorga Prévia para perfuração ao órgão ambiental
competente”.

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 18º Relatório
Consolidado (RC) de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes da UHE
Belo Monte (janeiro/2020), no 30º RSAP e aquelas coletadas nas reuniões telefônicas
com as equipes da NE realizadas na semana de 10 a 14/08/2020.
A avaliação é feita por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico,
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico.
O andamento da implementação do PBA-CI no período é apresentado na sequência, na
Seção 4.1.
4.1
Gerência de Assuntos Indígenas
A Gerência de Assuntos Indígenas (GAI) está consolidada como parte integrada à
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas (SSAI), responsável pela
condução das ações indigenistas e responsabilidades socioambientais da Norte Energia.
As ações indigenistas da GAI estão organizadas por Rotas definidas por trechos nas
calhas dos rios (Rota Xingu, Rota Bacajá, Rota Curuá, Rota Iriri e Volta Grande) e
pelas comunidades e famílias indígenas citadinas e ribeirinhas (Rota Citadinos e
Ribeirinhos). Como analisado nos relatórios anteriores, por ser próxima à organização
dos próprios indígenas, da FUNAI e de outros interlocutores institucionais, a
organização por Rotas tem contribuído para o fortalecimento do indigenismo
corporativo da Norte Energia.
O presente relatório está composto pelas seções: (i) Atendimento, (ii) Gerência e Plano
de Gestão, (iii) Programa de Infraestrutura, (iv) Rotas, (v) Revisão do PBA-CI e (vi)
Considerações finais. O detalhamento das ações desenvolvidas é consta dos anexos com
as apresentações das equipes entrevistadas. Os dados, comentários e análises do
presente relatório enfocam, sobretudo, o período de abril a junho de 2020. Vale notar
que, diferente dos anteriores, este relatório não contém a seção Evolução da estrutura
administrativa do indigenismo corporativo, pois, considera-se que a estruturação da
GAI está, por hora, consolidada e as análises já realizadas contemplam satisfatoriamente
as transformações empreendidas.
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i. Atendimentos
Em razão da pandemia do Novo Corona-vírus o escritório da GAI foi fechado em
março. Quando forem retomadas as atividades presenciais a GAI estará ocupando o
novo escritório, mais próximo ao centro da cidade de Altamira e com instalações mais
adequadas às rotinas e atendimento aos indígenas. Com os colaboradores trabalhando
em home office, o atendimento aos indígenas segue sendo realizado respeitando as
determinações da FUNAI, que em 17 de março emitiu a Portaria 419/PRES
estabelecendo as medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação da
pandemia. Conforme esta portaria, estão autorizadas apenas as atividades essenciais, em
especial o atendimento à saúde, segurança e entrega de gêneros alimentícios, de
medicamentos e combustível. Além da suspensão das atividades no escritório, em
março a GAI interrompeu as atividades de campo e retirou os colaboradores das aldeias.
Desde então, o atendimento aos indígenas vem sendo realizado, majoritariamente, de
forma remota (rádio, telefone e redes sociais/WhatsApp). As entregas para as atividades
essenciais estão sendo realizadas com a participação direta da FUNAI e SESAI com o
apoio do Exército (51º Batalhão de Infantaria da Selva – 51 BIS).
Com relação à participação do Exército nas entregas é importante registrar que algumas
lideranças indígenas estranharam e questionaram a GAI. Através da mediação dos
técnicos da GAI e da FUNAI os indígenas compreenderam que a presença do Exército é
uma garantia para todos, pois eles têm a missão de zelar pela segurança dos envolvidos
e evitar aglomerações em torno dos itens entregues para, assim, diminuir os riscos de
contaminação. Com as mediações este novo formato passou a ser bem recebido e alguns
grupos, como os Parakanã e Araweté, que já impedem que as pessoas se aglomerem nas
margens do rio para receber as entregas. Como ilustrado no Registro Fotográfico do
Anexo 4 (Foto 01), durante a entrega na Aldeia Raio de Sol apenas uma parte da
comunidade estava na beira do rio, os demais ficaram no alto observando. Na entrega na
aldeia Yanti a balsa ficou aguardando no centro do rio enquanto o desembarque foi
efetuado com apoio de barcos menores (Foto 08). Mesmo que seja de conhecimento de
todos, é necessário frisar que esta atuação do Exército é temporária. Não se trata,
portanto, de uma condição para a efetivação no indigenismo da Norte Energia, mas de
uma parceria no período da pandemia. No planejamento para a retomada das atividades
estão previstas ondas de ampliação, a fim de que no pós-pandemia os métodos de
entrega de insumos e atuação nas aldeias sejam retomados sem as restrições atuais e
sem a participação do Exército. Além do efeito positivo de garantir a segurança, a
participação do Exército tem sido uma experiência de aproximação entre indígenas,
soldados e oficiais. Para muitos é o primeiro contato com indígenas, o que pode
contribuir para a diminuição dos preconceitos e tensões interétnicas regionais.
Neste contexto atual, com as restrições aos atendimentos presenciais aos indígenas,
além do alinhamento com a FUNAI e a participação do Exército, tem sido fundamental
o aprimoramento da logística e suporte às entregas. Junto à FUNAI vem sendo
realizadas reuniões regulares de planejamento e acompanhamento que antecedem e
preparam as missões para as aldeias com o transporte das cotas de combustível, insumos
e equipamentos para atividades de subsistência (roças, farinha, pesca, coleta de
castanhas e criação de gado). Como em outros períodos, as entregas nas aldeias
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envolvem uma grande quantidade e diversidade de itens. Além da complexidade
habitual, o contexto da pandemia exige também ações de higienização dos itens e
controle de saúde dos colaboradores. Todos os itens são higienizados no embarque e no
desembarque, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Neste
cenário o setor administrativo da GAI segue aprimorando os processos e ferramentas de
planejamento e controle.
Com base, principalmente, nas informações das equipes das Rotas, a equipe da
Logística e Aquisições está aprimorando seus processos internos a partir das seguintes
diretrizes: (a) especificação quali-quantitativa dos itens; (b) aquisição por contratos; (c)
otimização das rotas de entrega; e (d) foco nas demandas dos ciclos produtivos.
As aquisições estão sendo organizadas por contratos que abrangem itens distribuídos em
13 grupos e 230 categorias. O Quadro 4.1.a, a seguir, apresenta os itens e quantidades
entregues nas aldeias no período de abril a junho de 2020.
Quadro 4.1.a
Itens entregues nas aldeias e respectivas quantidades
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grupo (itens)
Cesta básicas
EPI
Equipamento avícola
Material
Motosserra
Gêneros de Cantina
Ração
Roçadeira
Trator-implementos
Equipamento de pesca

QTD
1500
589
18
120
40
19723
810
24
10
1037

Fonte: Apresentação Administrativo, Aquisição e Logística (Agosto 2020).

Além dessas entregas, a equipe de logística acompanha a distribuição de combustível
diretamente entregue aos indígenas, que no período totalizou 172.078 litros (Quadro
4.1.b, Foto 02).
Quadro 4.1.b
Quantidade de combustível distribuída aos indígenas
ID
1
2
3
4
5
6

Grupo (itens)
Gasolina (Lts)
Diesel Comum (Lts)
Diesel S10 (Lts)
Turbo 15W40(Lt)
SL 20W50 (Lt)
DT 30 500 (ml)

QTD
104055
62211
1614
1596
1608
1989

Fonte: Apresentação Administrativo, Aquisição e Logística (Agosto 2020).

Mesmo sem o atendimento presencial no escritório, os indígenas seguem procurando a
GAI para tratar, principalmente, da manutenção de motores e equipamentos. Estes
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temas também são o principal tópico das comunicações via rádio no período (Quadro
4.1.c). Entre janeiro e março foram 163 comunicações ao passo que entre abril e junho
foram 208. Já os atendimentos presenciais reduziram de 182 entre janeiro e março, para
apenas 12 entre abril e junho. Com relação aos motores recebidos para conserto, houve
uma diminuição significativa no período. Entre janeiro e março foram 173 motores
recebidos, ao passo que entre abril e junho foram 57. Como explicado pelo técnico que
acompanha a manutenção dos motores, a redução no período está apenas em parte
relacionada à pandemia, a razão mais influente foi o processo de renovação dos
contratos com as oficinas. Os contratos foram renovados e revisados e os próximos
relatórios com dados dos meses subsequentes deverão apresentar dados que atestam a
retomada do ritmo de atendimentos (Fotos 03, 04 e 05).
Quadro 4.1.c
Atendimento aos indígenas
Atendimento mensal aos indígenas 2020
Abril
Maio
Junho
Informações via rádio
Demandas via rádio
80
59
69
Indígenas atendidos
5
6
1
Equipamentos Manutenção e Revisão
Recebidos para conserto
38
19
0
Consertados e revisados
33
14
4
Equipamentos na oficina
44
49
45
Novas peças e acessórios doados pela Norte Energia
Peças para reposição
0
0
0
Dados Gerais
Motores e equipamentos doados
Equipamentos catalogados (registro físico)
Mês

Total/Ano
391
194
230
185
229
34
2573
2191

Fonte: Apresentação PIE (Maio 2020).

Como demonstram os registros da GAI, dentre os 2573 equipamentos doados estão
incluídos: voadeiras, motores de popa, motor rabeta, grupo gerador, dentre outros. Este
dado será atualizado nos próximos relatórios tendo em vista que foram adquiridos, e
estão atualmente estocados, muitos equipamentos que atendem aos acordos firmados em
“ata” entre os indígenas e a Norte Energia. Estes acordos remontam às negociações de
2016 e 2017, quando alguns grupos indígenas ocuparam o escritório da GAI, bem como
aos acordos firmados no final de 2019, através da mediação da Câmara de Conciliação e
Arbitragem. Como afirmaram os técnicos da equipe da aquisição e logística, no
contexto da pandemia estão sendo realizadas muitas aquisições.
Uma das dificuldades que a pandemia trouxe para o atendimento às manutenções está
relacionada à manutenção corretiva e preventiva nas aldeias, especialmente dos motores
de grande porte, especialmente os grupos geradores que estão instalados em muitas
aldeias. Estes motores, que vem sendo doados desde o início do licenciamento e já
somam mais de 200 unidades1, são difíceis de transportar e precisam, na maioria das
vezes, de manutenção local e reposição de peças. Apesar da efetiva necessidade de
1

O número exato dos motores geradores doados e instalados nas aldeias será confirmado na próxima missão e informado no
próximo relatório.
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reparos, o acesso às aldeias está limitado pelo plano de contingência da FUNAI e
autoridades sanitárias. Mesmo assim os indígenas seguem pressionando a equipe da
GAI. Trata-se de um problema que está se agravando. Nas palavras do técnico que
acompanha as manutenções “e uma demanda forte das aldeias” que exigirá uma
solução integrada com a FUNAI e com as próprias lideranças e comunidades indígenas.
Além da continuidade dos atendimentos de manutenção e do aprimoramento dos
processos de aquisição, logística e entrega, no período em análise foi implantado e já
está sendo alimentado o Sistema de Atendimento aos Indígenas (SAI) que unifica em
uma plataforma digital os dados de todo o processo de atendimento. Contemplando
campos, unidades, entradas e controles específicos, concebidos a partir da experiência
acumulada pela Norte Energia, este sistema, como afirma a gerente da GAI, “permite a
padronização, rastreabilidade, agilidade no registro e compartilhamento das
informações em tempo real através dos painéis de gestão”. A Figura 4.1.a, a seguir,
apresenta uma interface do sistema SAI com indicadores de desempenho da Rota Iriri
com dados atualizados sobre as solicitações e os atendimentos. Vale repetir, como
afirmado no relatório anterior, que em outros tempos estas informações seriam
registradas manualmente, dificultando o controle, o acompanhamento e qualificação do
próprio atendimento. Trata-se, portanto, de uma qualificação definitiva do indigenismo
corporativo, demonstrando que a Norte Energia está cada vez mais preparada para
enfrentar a natureza intercultural de todas as suas atuações.
O registro dos atendimentos aos indígenas não se limita ao novo sistema (SAI). Como já
afirmado, a comunicação via rádio segue sendo uma das principais formas de conectar
os indígenas à GAI. O Programa de Comunicação Indígena (PCI), uma condicionante
da LP, está em operação desde 2010 garantindo o acesso às informações relativas ao
processo de licenciamento e recepcionando outras demandas de comunicação do
interesse dos indígenas. Como demonstrado em relatórios anteriores, os registros e
metodologias do PCI já foram apropriados pelos indígenas que utilizam os
equipamentos e instalações com frequência. Desde o início da pandemia as instalações
do PCI estão fechadas, com acesso restrito para o público indígena ou não indígena.
Entre os meses de abril e junho houve apenas duas visitas das associações indígenas ao
PCI. Em outros períodos a visitação é diária. No mesmo período foram realizadas 35
visitas de instituições como FUNAI e SEMED, além da ONG TNC (The Nature
Conservancy).
Atualmente o sistema de radiofonia conta com 88 estações de rádio instaladas em 77
aldeias, 04 comunidades ribeirinhas, 02 na área indígena Boa Vista e 01 na Associação
AIMA. Os outros equipamentos estão, no momento, desativados. Apesar das restrições
de acesso, no período de abril a maio foram realizados 29 atendimentos de manutenção
preventiva nos equipamentos instalados nas aldeias. A autorização para estas
manutenções nas aldeias confirma que o sistema de rádio é considerado essencial para
as comunidades indígenas e para a FUNAI.
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Figura 4.1.a
Indicadores de desempenho da Rota Iriri no período

Fonte: Apresentação GAI/Rota Iriri (Setembro 2020).

21

As comunicações diárias foram mantidas com as rotinas já conhecidas – duas
transmissões diárias de segunda à sexta das 08:00 h às 10:30 h e das 15:00 h às 16:00 h.
Os grupos que mais utilizaram o sistema no período foram os mesmos que se
destacaram nos registros dos últimos três anos. Isto é: mais uma vez os Xikrin (TI
Trincheira Bacajá), os Araweté (TI Araweté do Igarapé Ipuxina) e os Parakanã (TI
Apyterewa) foram responsáveis por mais de 70% das comunicações via rádio. Os temas
tratados também seguiram distribuídos como nos relatórios anteriores, a saber:
combustíveis, manutenção de motores, projetos de atividades produtivas e de
infraestrutura.
Importante mencionar que no período em análise, além de seguir com as rotinas de
comunicação, o Programa de Comunicação Indígena transmitiu 136 comunicados
institucionais informando sobre os seguintes temas: (a) Pandemia; (b) suspensão das
atividades; (c) atendimentos; (d) novas contratações; (e) orientações sobre as entregas.
Estas comunicações foram realizadas, pela primeira vez, em língua indígena. Foram
feitas três versões para atender à diversidade linguística regional, sendo uma versão em
língua Jê (atendendo aos Xikrin e Kararaô), uma em língua Tupi (atendendo aos
Asurini, Araweté e Parakanã) e uma em língua Karib (atendendo aos Arara). Esta foi
uma novidade que ampliou a capacidade e comunicação do PCI, fazendo com que
informações diretas da Norte Energia alcançassem as comunidades indígenas, sem a
mediação da FUNAI ou de lideranças específicas. Segundo a gestora do PCI, as
repercussões destes comunicados foram positivas, entretanto, houve algumas críticas,
afinal, a língua é um patrimônio de cada grupo e alguns consideraram uma intrusão
indevida. Este é um tema sensível que merece atenção especial nos próximos relatórios,
levando em consideração que, em qualquer análise, a comunicação em língua indígena
se revelou uma estratégia efetiva de disseminação de informações sobre o
relacionamento entre indígenas e a Norte Energia em tempos de pandemia.
A mobilização das equipes das Rotas, a implantação do sistema SAI, a qualificação dos
fluxos de logística e aquisições e as rotinas de comunicação com todas as aldeias
somados ao alinhamento com a FUNAI e parceria com o Exército, têm garantido a
continuidade dos atendimentos no contexto da pandemia. As entregas essenciais têm
sido realizadas. É possível afirmar que estão sendo bem avaliadas. Mesmo assim, os
indígenas começam a pressionar a GAI para a retomada das ações das executoras e,
especialmente, das obras de infraestrutura. Como comentaram alguns técnicos da GAI,
os indígenas estavam acostumados a muitas atividades e com as restrições eles têm
medo de serem abandonados. Este sentimento vem sendo contornado com as conversas
diárias, mas é um ponto de atenção, pois ao final do período de pandemia, os indígenas
terão passado, talvez, um ano sem reuniões e sem a presença de consultores e
colaboradores nas aldeias. Inevitavelmente, haverá mudanças significativas, como por
exemplo, os resultados dos ciclos produtivos, que terão resultados diferentes aos
alcançados nos oito anos de implantação do PBA-CI. Esta condição pós-pandemia está
sendo considerada no planejamento para a retomada, que segundo informou a gerente
da GAI, é pauta das discussões regulares com a FUNAI. Apesar das incertezas sobre a
pós-pandemia, os atendimentos da GAI se mostram fundamentais para manter o
relacionamento saudável com os indígenas e, assim, preparar as estratégias conjuntas
para a retomada.
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ii. Gerência e Plano de Gestão
A Gerência de Assuntos Indígena é o principal núcleo executivo na estrutura do
indigenismo corporativo da Norte Energia. Os atendimentos são a face de
relacionamento imediato com os indígenas, há, contudo, interações institucionais e de
gestão que envolvem a realização de reuniões de alinhamento, planejamento, avaliação
e a elaboração de relatórios relacionados aos compromissos do licenciamento, às
demandas indígenas e às exigências institucionais de longo prazo. Estas atividades, que
estão sob a responsabilidade da gerente da GAI e de uma coordenadora contratada
especificamente para a condução do Plano de Gestão, ultrapassam o previsto no Plano
de Gestão como definido pelo PBA-CI. Como ressaltou a gerente a atuação envolve,
sobretudo, localizar a origem das demandas no processo de licenciamento para
construir as soluções.
No período entre abril e junho, o foco da gerência e Plano de Gestão foi a construção de
agenda positiva com a FUNAI, não apenas para a mediação com os indígenas na
condução das ações essenciais, mas também para discutir a respeito dos mecanismos de
controle, da adequação e da escala de algumas demandas. Estes são temas importantes
que precisam ser discutidos e tratados com interlocutores qualificados e que conheçam o
contexto indígena regional. É relevante que estas discussões estejam sendo travadas
com o apoio de um mediador contratado pela Norte Energia, que tem integrado gestores
da GAI e técnicos da FUNAI em um ambiente de colaboração em que todos contribuem
para a realização das ações essenciais de atendimento aos indígenas.
Como parte da agenda positiva com a FUNAI, a gerente da GAI destacou a realização
de reuniões institucionais para construir soluções conjuntas para as três situações
críticas do período, a saber: PPTMX, PISI e Ações do PBA-CI no contexto de
pandemia. A solução para a continuidade das ações do PBA-CI, como já analisado,
segue com o trabalho das equipes das Rotas e os atendimentos. Com relação ao PPTMX
(Plano de Proteção Territorial do Médio Xingu) e PISI (Programa Integrado de Saúde
Indígena) houve avanços importantes. Nas discussões sobre o PPTMX e PISI também
participam os gestores da GAI que acompanham estas ações, respectivamente, a
enfermeira responsável pelo PISI desde 2015 e o indigenista que acompanha o PPTMX
desde 2016.
No âmbito do PPTMX, no período foram realizadas quatro reuniões com a participação
representantes de diversas coordenações da FUNAI relacionadas ao licenciamento,
monitoramento territorial, indígenas de recente contato, além da Coordenadoria
Regional (CGLIC, CGMT, CGIIRC e CR). Estas reuniões tiveram o objetivo retomar o
diálogo interrompido pela Ação Civil Pública nº 1012640- 89.2020.4.01.3900, de
27/04/2020, que obriga a Norte Energia a manter o Centro de Monitoramento Remoto
pelo período de dois anos após a entrega das Unidades de Proteção Territorial (UPT).
Como já relatado, a obrigação da Norte Energia é construir 11 UPTs. Até o momento já
foram construídas 08, pois não há condições de segurança para construir as três UPTs
restantes. Para solucionar esta situação é preciso a intervenção de forças de segurança
pública que já foram mobilizadas pela própria FUNAI. Enquanto esta situação não se
soluciona, as UPTs não são formalmente entregues à FUNAI, embora já estejam
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operando com 56 colaboradores contratados pela Norte Energia. Dentre os resultados
positivos das reuniões com a FUNAI destacam-se a definição das reformas e o plano de
entrega formal das UPTs já construídas, bem como o alinhamento com relação às
dificuldades de construir as três UPTs que restam. Ademais, estas reuniões avançaram
nas discussões técnicas sobre o CMR (Centro de Monitoramento Remoto), que
envolvem a aquisição de um storage com grande capacidade de armazenamento de
dados (200 ou 500 tb) e a capacitação de funcionários da FUNAI, para transferência
formal de conhecimento sobre a rotina de trabalho do CMR.
Com relação ao PISI, a Norte Energia conseguiu avançar nos acordos com a SESAI
(Secretaria Especial de Saúde Indígena) relativos ao cumprimento das obrigações do
PBA-CI. Neste sentido, seguindo as orientações da SESAI (Ofício 184/2020) e a
recomendação do MPF, a Norte Energia contratou a instituto Ovídio Machado
(http://www.institutoovidiomachado.org/) que irá disponibilizar os 150 profissionais
requisitados. Como já relatado, a SESAI não solicitou a contratação de médicos, mas de
profissionais como enfermeiros, técnicos, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas
de saneamento, motoristas, pilotos e apoio. As contratações por parte do Instituto
Ovídio Machado já estão sendo realizadas, como informado no site do instituto. Os
primeiros resultados desta ação serão abordados nos próximos relatórios. Além do
acordo para a contratação de profissionais de saúde, as reuniões de alinhamento com a
SESAI contribuíram para confirmar e aprimorar as ações inicialmente planejadas, tais
como: (a) aquisição e doação de veículos; (b) pagamento do serviço de internet, aluguel
e energia elétrica da sede da CASAI/Altamira; (c) aquisições de 34 sistemas de rádios
para as 34 UBSIs; (d) contratação de serviço de manutenção de equipamentos para as 34
UBSIs; (e) aquisição de 7 consultórios odontológicos portáteis.
Como destacou a gerente da GAI e a gestora do PISI, um dos resultados mais
expressivos e promissores das reuniões de alinhamento com a SESAI foi a doação de
equipamento para implantação do serviço de teleconsulta para a CASAI/Altamira,
solicitado no oficio nº 103/2019 e a contratação de estudo de viabilidade de serviço de
Telemedicina nas UBSI nas aldeias. Na aldeia boa Vista está sendo implantado o
projeto piloto que será analisado no próximo relatório. As conversas, as experiências e
os acordos em torno desta nova tecnologia, não previstas no PBA-CI, demonstram que o
diálogo com entre a Norte Energia e a SESAI foi retomado e já produziu efeitos
positivos para a saúde indígena na região. O diálogo qualificado e a formalização de
acordos institucionais são fundamentais para acompanhar os efeitos das ações de
grandes proporções empreendidas pela Norte Energia. Afinal, a partir do licenciamento
ambiental a região passou a contar com 34 Unidades Básicas de Saúde nas aldeias além
da Casa de Saúde Indígena em Altamira, de equipamentos, de insumos e de
profissionais.
Para além da agenda positiva com a FUNAI e a SESAI a gerente da GAI destacou que o
período foi também dedicado à atualização e aprimoramento dos relatórios, tarefa que
consome parte significativa da força de trabalho. Neste período foi entregue o 14º
Relatório Consolidado Semestral (RCS) para a FUNAI. Importante lembrar que o
último relatório que teve uma resposta sistemática foi o 4º RCS, entregue em janeiro de
2015, cuja análise subsidiou o parecer da FUNAI no contexto da emissão da LO, em
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setembro de 2015. Com relação aos RCS, gerente da GAI tem como objetivo redefinir
com a FUNAI a periodicidade e formato dos relatórios, simplificando temas e
aprimorando a rastreabilidade dos compromissos, das ações executadas e dos resultados
alcançados.
iii. Programa de Infraestrutura (PIE)
Como já relatado o PIE foi mantido com destaque na nova estrutura administrativa, pois
abrange todas as terras indígenas e envolve, direta ou indiretamente, todos os programas
e todas as instituições intervenientes. Com a pandemia o planejamento que previa a
execução de 324 obras nos anos de 2020 e 2021, está em estado de espera. Como
informou o gestor do PIE, embora as empresas contratadas estejam aguardando para
iniciar as ações, muitos contratos seguem em vigência, pois, de acordo com o novo
modelo de gestão da Norte Energia, os contratos são ativados com a liberação da ordem
de serviço (OS). Para os indígenas, que não se ocupam dos contratos, mas dos
trabalhadores, a ausência de obras nas aldeias já é sentida. Muitos questionam se as
obras irão retornar e procuram o gestor ou os colaboradores do PIE para ter
informações. As equipes das Rotas também têm ouvido queixas dos indígenas com
relação ao abandono das obras.
A solução para a retomada das obras não é tarefa simples. Afinal, as restrições da
FUNAI e das autoridades sanitárias são muito limitantes, mesmo quando se trata de
atividades consideradas como essenciais, tais como: sistemas de abastecimento de água,
manutenção de estradas, reconstrução de pontes ou reparos nas Unidades de Proteção
Territorial (UPTs). Neste cenário de cobrança dos índios pela execução das obras já
pactuadas, o gestor do PIE tem se reunido semanalmente com a FUNAI para definir
tecnicamente o que é possível realizar nas atuais condições. Estas discussões têm
avançado pouco, pois, como salientou o gestor do PIE, a maioria das obras exige muitos
trabalhadores, o que é incompatível com as restrições atuais. A lista com as obras
planejadas no início de 2020, reproduzida nos relatórios anteriores, dão a dimensão das
expectativas dos indígenas e da pressão sobre a equipe da GAI. Neste sentido, é
fundamental seguir com a mediação da FUNAI e avançar apenas com a chancela das
autoridades sanitárias, estabelecendo, claramente, perante os indígenas que existe uma
matriz de responsabilidades que precisa ser respeitada.
Rotas

BACAJÁ

Infraestruturas a serem implantadas nas TI’s
Construção de escola de quatro salas
Construção de escola de duas salas
Conclusão da ubsi tipo i
Conclusão da ubsi tipo ii
Construção de aviários
Perfuração de poço para sistema de abastecimento de
água
Recuperação de sistema de abastecimento de água
Construção de casa de farinha
Construção de paiol de castanha
Reforma de casa de farinha

Previsto
1
1
1
1
34

Programa
PIE
PIE
PIE
PIE
PAP

7

PIE

1
5
10
5

PIE
PAP
PAP
PIE
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Rotas

Infraestruturas a serem implantadas nas TI’s
Adequação do porto/estrutura/manuseio de tanque
rede
Casa de farinha – reforma
Construção de estufa
Aviários – reforma
Balsa para tanque rede
Depósito para ração
VGX
Construção de aviários
Construção de abatedouro de pescado
Curral
Paiol de castanha
Perfuração de poço para sistema de abastecimento de
água
Construção do sistema de abastecimento de água
Construção de casa de farinha
Construção de estufa
Construção de aviários
RIBEIRINHOS
Construção de paiol de castanha
Construção de sistema de abastecimento de água
Reforma da casa de farinha
Sistema de esgotamento sanitário
Manutenção da escola
Balsa para tanque rede
Reforma de casa de farinha
Recuperação de sistema de abastecimento de água
Conclusão de escola de duas salas
XINGU
Construção de escola de quatro salas
Conclusão de escola de quatro salas
Paiol de castanha
Perfuração de poço para sistema de abastecimento de
água
Construção de casa de farinha
Sistema de esgotamento sanitário
Construção de aviários
Reforma de casa de farinha
Trapiche de acesso a casa de apoio
Casa de apoio a colheita de castanha
IRIRI
Paiol de castanha
Cercas de pasto e piquete (m)
Construção de cantina
Perfuração de poço para sistema de abastecimento de
água
Construção de casa de farinha
Sistema de esgotamento sanitário
Construção de aviários
Conclusão da ubsi tipo i
Paiol de castanha
CURUÁ
Perfuração de poço para sistema de abastecimento de
água
Recuperação de sistema de abastecimento de água
Construção de casa de farinha

Previsto

Programa

1

PAP

1
4
12
4
5
170
4
2
1

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

1

PIE

1
23
26
42
5
2
1
225
1
3
6
8
3
1
1
13

PIE
PAP
PAP
PAP
PAP
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PAP
PIE
PIE
PIE
PIE
PAP

4

PIE

13
97
151
5
1
1
11
11.300
4

PAP
PIE
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

8

PIE

9
93
54
1
1

PAP
PAP
PAP
PAP
PAP

1

PAP

1
1

PIE
PIE
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Rotas
CURUÁ

Infraestruturas a serem implantadas nas TI’s
Construção de cantina
Paiol de castanha
Balsa para tanque rede
Casa de guerreiro

Previsto
4
2
2
1

Programa
PAP
PAP
PAP
PAP

Fonte: Apresentação PIE. Maio/2020

iv. Rotas
No período de abril a junho os programas e projetos do PBA-CI seguiram sendo
conduzidos pela equipe das Rotas atendendo aos indígenas e coordenando o trabalho
das empresas executoras contratadas. Com as restrições da pandemia as equipes não
atuaram em campo. Assim, as executoras limitaram suas atividades nos escritórios e
reduziram suas equipes, já que grande parte dos trabalhos envolvem atividades nas
aldeias e terras indígenas. Mesmo assim, as equipes mantêm contato regular com os
indígenas através de rádio, telefone ou redes sociais (WhatsApp) ou, em casos
excepcionais, atendendo aos indígenas quando eles estão na cidade.
Como relatado nas considerações sobre o atendimento, as equipes das Rotas têm se
dedicado a receber as demandas dos indígenas, acompanhar os processos de aquisição e
logística e viabilizar as entregas nas aldeias. Em todas as Rotas foram realizadas
entregas seguindo os protocolos das autoridades sanitárias (avaliação médica das
equipes, higienização dos itens e distanciamento dos indígenas). Os itens entregues
incluíram: equipamentos, insumos para atividades produtivas e cestas básicas. Mesmo
que as atividades estejam muito limitadas, é importante valorizar as entregas que são o
resultado concreto de processos complexos que envolvem uma impressionante
diversidade e quantidade de itens, como está detalhado nas apresentações das Rotas (em
anexo) e ilustrado nas Fotos 06 a 10 do Registro Fotográfico em anexo.
Além de acompanhar as entregas, as equipes estão aprimorando as metodologias de
execução das atividades enfocando nos pontos sensíveis de cada contexto. Na Rota
Volta Grande, por exemplo, os técnicos da GAI estão elaborando cartilhas para apoiar
as ações de capacitação para as atividades produtivas, notadamente, o manejo dos
tanques-rede. Na Rota Citadinos e Ribeirinhos a equipe está enfocando nas ações de
fortalecimento institucional com a capacitação das associações. Na Rota Iriri, ao
acompanhar o envolvimento dos Arara com as atividades do PBA-CI a equipe
identificou que há uma diferença significativa na língua falada pelos jovens e pelos
velhos da etnia. Esta diferença linguística indica uma transformação cultural que precisa
ser objeto de atenção, para não permitir que o indigenismo da Norte Energia (dentro ou
foram do âmbito do PBA-CI) alimente processos de perda cultural neste grupo que é
considerado de recente contato. Na Rota Bacajá a equipe, atenta aos problemas das
intrusões, desmatamentos e garimpos, tem aprimorado a análise dos monitoramentos de
Focos de Calor, Uso e Ocupação do Solo e Conservação de Habitats. Em paralelo estão
sendo elaborados materiais didáticos para planejamento dos SAF’s, assessorias
contábeis, jurídica e de comunicação das Associações Indígenas. Na Rota Xingu o
enfoque segue sendo a conscientização sobre a COVID, no sentido de evitar que os
indígenas viagem para a cidade de Altamira e respeitem o distanciamento durante as
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entregas nas aldeias. Na Rota Curuá a equipe da GAI destacou a continuidade das ações
de suporte às cantinas e escoamento da castanha.
Mesmo com os atendimentos diários, presenciais ou remotos, e mesmo com o esforço
no aprimoramento das metodologias, a GAI, em especial as equipes das Rotas, tem o
desafio de acompanhar os resultados das entregas que estão sendo realizadas neste
período. Na rotina de trabalho dos últimos anos, as ações do PBA-CI foram
acompanhadas em campo por executoras e por técnicos da GAI. Ainda que com
imprecisões e interrupções, os resultados foram medidos e geraram informações sobre o
que foi produzido com os insumos e equipamentos entregues nas terras indígenas.
Efetivamente, ao longo dos anos, os relatórios do PBA-CI demonstram que houve
diversificação dos cultivares, aumento da área cultivada, incorporação de metodologia e
formação de parceiros e cadeias de produção e consumo. Todos estes processos foram
acompanhados pela GAI, que em alguns momentos ofereceu apoio, em outros operou
como medidora e, em outros ainda, ocupou papel de protagonista. Neste período de
pandemia, com as restrições sanitárias que impedem o acompanhamento nas aldeias, as
equipes da GAI não têm controle das informações sobre os resultados. Trata-se de um
ponto de atenção fundamental, especialmente considerando a grande quantidade e
diversidade de itens que já foram e estão sendo entregues neste período. Como em todo
o processo de licenciamento, a análise e comprovação dos resultados das ações
implementadas é fundamental para quitar compromissos e avaliar a adequação da
demanda e conformidade do atendimento.
v. Revisão do PBA-CI
O processo de Revisão do PBA-CI foi formalmente retomado em 29/06/2020, quando,
através do Ofício nº 681/2020/CGLic, a FUNAI encerrou o sobrestamento ao projeto.
Este posicionamento pôs fim a um período de 13 meses de incertezas sobre o
andamento do processo. É relevante lembrar que em 15/05/2019 a Norte Energia
protocolou o Plano de Trabalho Detalhado para Revisão do PBA-CI e que quatorze dias
após o protocolo, em 28/05/2019, a FUNAI decidiu pelo sobrestamento do processo. Já
em junho de 2019 a gerente da GAI se reuniu com a FUNAI para tratar especificamente
deste tema. Não houve avanços. Em 2019 foram enviadas 05 correspondências externas
(CEs), realizadas 02 reuniões, recebido 01 Ofício e enviados 04 emails para a FUNAI
tratando especificamente deste tema. Diante da dificuldade em avançar, em fevereiro de
2020 a Revisão do PBA-CI passou integrar o Escritório de Gestão de Projetos (EGP),
criado pela Norte Energia para tratar de temas estratégicos. No Escritório de Projetos,
com a atuação da antropóloga que ocupava a gerência da GAI à frente do processo de
Revisão, a Norte Energia recebeu, em 09/04/2020, a Informação Técnica Nº
55/2020/COMCA/CGLIC/D PDS-FUNAI com a avaliação sobre o Plano de Trabalho.
A partir deste documento, foi reestabelecida uma agenda positiva com a FUNAI. Em
maio foram realizadas reuniões técnicas entre as equipes da CGLic, da Norte Energia e
da Worley, a empresa contratada para executar a Revisão do PBA-CI. Em 01/07/2020,
dois dias após a FUNAI encerrar o sobrestamento, foi protocolada a versão final do
Plano de Trabalho Detalhado.
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Embora o plano de trabalho protocolado ainda não tenha sido formalmente aprovado, a
antropóloga gestora do processo de Revisão acredita que a versão atual contempla as
reformulações exigidas. Além de atender à FUNAI, a nova versão do plano de trabalho
reflete o aprimoramento na concepção da Revisão do PBA-CI. Esta, afinal, não é uma
exigência habitual nos processos de licenciamento. No plano de trabalho protocolado,
tem destaque a preocupação com gestão do projeto (comunicação e de gestão de riscos)
e com os desafios como a consulta aos grupos indígenas, atualização da matriz de
impacto e a validação conjunta do PBA-CI. Os princípios teóricos e metodológicos que
orientam a Revisão estão apoiados nas noções de engajamento, participação e Bem
Estar (que também pode ser formulado como Bem Viver) dos grupos indígenas. As
etapas da Revisão estão organizadas em ciclos formados por Consulta, Diagnóstico,
Devolutiva e Validação (Figura 4.1.b). Os eixos temáticos para a sistematização dos
dados e proposições são: Organização Social e Governança; Saúde; Educação e Cultura;
Economia e Segurança Alimentar; Território e Ambiente.
A estruturação da metodologia e da equipe são avanços fundamentais para seguir com a
difícil tarefa de realizar a Revisão do PBA-CI com a participação dos indígenas e em
sintonia com as exigências da FUNAI. Vale lembrar que desde a licença de instalação
os indígenas acrescentaram uma pauta de demandas e reivindicações que multiplicaram
as obrigações da Norte Energia. Nos relatórios anteriores este processo foi caracterizado
como o PBA-CI da FUNAI e o PBA-CI dos indígenas. A difícil tarefa da Revisão
consiste, então, em integrar estas duas dimensões com os planos do indigenismo
corporativo e da responsabilidade socioambiental da Norte Energia. Efetivamente, a
incorporação da Revisão às atribuições do Escritório de Gestão de Projetos fortalece e
qualifica o indigenismo corporativo. Por um lado, a partir do EGP a antropóloga gestora
do processo de Revisão tem contribuído para aperfeiçoar a relação da Gerência de
Assuntos Indígenas (GAI) com outras áreas da Superintendência (SSAI). Neste sentido,
destaca-se também a participação no Seminário Interno de Sustentabilidade
Socioambiental na ESG. Por outro, ao se preparar para a gestão do processo de Revisão,
o EGP está construindo agendas positivas com a FUNAI no sentido de definir processos
e responsabilidades de média e longa duração. Além da aproximação com a FUNAI, a
Norte energia está buscando integração com o indigenismo do Setor Elétrico,
notadamente com antropólogos e indigenistas da Eletrobrás e Furnas, com quem está
sendo organizado o webinário sobre PBA-CI e empreendimentos do setor elétrico em
contexto de pandemia. Estas inciativas demonstram que estão em construção agendas
positivas com a FUNAI e com os indígenas baseadas em conhecimentos consolidados
ao longo de 10 anos de licenciamento e 03 anos de experiência direta da antropóloga
gestora. Com isso, a Norte Energia coloca à disposição da Revisão do PBA-CI seus
interlocutores mais qualificados, que conhecem o contexto indígena regional e o
processo de licenciamento.
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Figura 4.1.b
Organização dos trabalhos de revisão do PBA-CI

Fonte: Apresentação Revisão do PBA-CI. Agosto 2020.
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5.0
Sistema de Gestão
A atualização do andamento da implementação do SGI da Norte Energia foi feita
considerando, como data de corte documental, o período de abril a junho de 2020,
utilizando informações do 30º RSAP. Também foram utilizadas as informações obtidas
durante reuniões ocorridas nos dias 11 a 14 de agosto de 2020, mais uma vez de
maneira virtual, devido à permanência das restrições impostas pelo COVID-19.
Para o Sistema de Gestão Integrado - SGI, desde o último período vem sendo elaborado
relatório específico para tratar das ações relacionadas à elaboração de documentos,
treinamentos, auditorias, objetivos e metas, entre outros.
No período anterior foi criado o Comitê de Crise, que tomou, entre outras, diversas
ações visando à saúde dos empregados no empreendimento e da comunidade. Esse
grupo tem se reunido diariamente, discutido e planejado todas as ações da Norte
Energia. Dentre as ações, destacam-se:








Manutenção da Adoção do Sistema Home Office;
Cancelamento de Viagens;
Controle de Acesso às dependências;
Boletins Diários Informativos (PID);
Doação de Equipamentos de Proteção Individual;
Quarentena preventiva para empregados em grupos de riscos;
Melhorias de Infraestrutura de TI para reuniões online.

5.1
Sistema de Gestão da NE
Este é o segundo período em que o processo de implantação do SGI ocorre de modo
remoto com atividades Home Office. O processo de implantação do SGI inicialmente
previsto para duas superintendências encontra-se em curso e ampliado para outras 29
áreas.
O processo, cuja conclusão estava prevista para 2019, foi postergado para ser concluído
no primeiro semestre de 2020. Contudo, o planejamento de ações para o ano de 2020 foi
impactado devido ao afastamento social adotado pela NE, com o objetivo de prevenir a
contaminação de seus empregados pela COVID-19. Esse impacto deu-se nos processos
onde a interação com as áreas é fundamental para a implantação e/ou manutenção.
Assim, o planejamento para o ano de 2020 continua em construção para se adaptar ao
período de Home Office (iniciado em 18/03/2020), de modo que não foi apresentado um
cronograma para o SGI definitivo.
Contudo, ações foram planejadas e cumpridas ao longo de 2020, dentre elas:
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Treinamentos em MA;
Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos;
Preparação e Revisão de Documentos.

Outras já estão com datas definidas, como as seguintes:



Auditorias Internas;
Formação de Agentes Multiplicadores.

Equipe de Implantação do SGI
Atualmente, o organograma de pessoas envolvidas diretamente na implantação do SGI é
o apresentado no Quadro 5.1.a:
Quadro 5.1.a
Equipe de implantação do SGI
Superintendência
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Gente e Gestão
Gente e Gestão

Gerência
Gente e Gestão
Assuntos ADM e SST
Assuntos ADM e SST
Assuntos ADM e SST
Assuntos ADM e SST
Assuntos ADM e SST
SGI

Socioambiental/Indígena

GAI

Socioambiental/Indígena

NGIS

Socioambiental/Indígena
Socioambiental/Indígena
Socioambiental/Indígena
Jurídico
Auditoria interna
Compliance
Operação

GPS
GPS
GMS
Jurídico corporativo
Auditoria interna
Compliance
Operação

Cargo/função
Superintendente
Gerente
Engenheiro de Segurança
Técnico de Segurança
Técnico de Segurança
Técnico de Segurança
Coordenador SGI
Coordenador
administrativo
Especialista Gestão de
Projetos
Gerente
Coordenador
Engenheiro ambiental
Superintendente
Superintendente
Superintendente
Superintendente

Nome
Isabel Lela
Myron Tramontinni
Erlan Cesar
Ravachiro felipe
Sara Patrícia
Marcelo Ribeiro
Thiago Nasi
Marcus Porta
Esdras Leite
Nubia Morais
Benedito Marcio
João Neto
Denise Albuquerque
Marco Milani
Alexandro Pimenta
Wagner Lelis

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.
5.1.1
Sistema de Gestão Integrado - Temas Ambientais
Nesta missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em agosto de
2020, foram apresentados os avanços que foram possíveis nas questões do SGI, mais
especificamente as evidências do andamento dos procedimentos de gestão voltados para
as questões ambientais.
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Foi contrata a consultoria BGC para apresentar uma nova proposta de restruturação da
empresa, baseada no Orçamento Base Zero (OBZ). Trata-se de uma proposta para
otimização de gastos e alinhamento do processo orçamentário das atividades e projetos
da companhia conforme posicionamento estratégico. Segundo o site da BCG, “O
orçamento baseado em zero é uma filosofia de custo sustentável e uma abordagem
ascendente para redefinir rigorosamente a base de custos de uma
organização; identificar gastos ineficientes e uso de recursos que podem ser liberados e
melhor utilizados em outro lugar”.
Segundo informado pela NE, a reestruturação baseada no OBZ deverá alavancar as
ações do SGI, sendo esta uma das ferramentas principais de reestruturação da empresa.
Foi apresentado o terceiro Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão Integrado,
onde foram relatados os avanços do SGI no período. De maneira geral, foram reportadas
as seguintes atividades:


Apoio no projeto de OBZ com a disponibilização dos processos: disponibilização e
alinhamento de processos com a consultoria responsável pelo Projeto OBZ.



Elaboração dos documentos da Diretoria de Operação e Manutenção (DOM): Após
a identificação dos processos os documentos estão em fase de elaboração/aprovação.



Reuniões de alinhamento com as áreas/treinamento: Realizadas reuniões com as
áreas para alinhamento do SGI e agendamento do treinamento de multiplicadores.



Elaboração de documentos (manutenção do SGI): Identificados novos processos
pela auditoria interna e necessidade das áreas.

Documentação do SGI
No decorrer do ano de 2019 e início de 2020 foram trabalhados 386 documentos,
sendo:






10 políticas;
2 manuais;
41 instruções normativas;
153 instruções de processo;
180 instruções de trabalho.

Segundo a lista fornecida pela NE, os documentos do SGI têm o status apresentado no
Quadro 5.1.1.a e na Figura 5.1.1.a, a seguir.
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Quadro 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI
Qtd.

Status

03

Grupo de
Verificação e Diretoria

16

Em elaboração

133

Em aprovação

224

Aprovados

Descrição
Documento está para avaliação do Grupo de Verificação (Jurídico,
Auditoria Interna e Compliance). Documentos estão para avaliação
dos diretores.
Documentos estão sendo elaborados.
Estão com status “Em Aprovação” novos documentos relacionados
a requisitos legais que recentemente foram incluídos no sistema e
aguardam avaliação quanto à sua pertinência ou não para a fase de
Operação de Belo Monte.
Documentos já estão aprovados e disponíveis para consulta. Destes
55 já foram treinados.

Figura 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI em porcentagem

Elaboração de Documentos de Operação
Conforme declarado na missão anterior (29ª Missão), a área de Operação passou a ser
mapeada e documentada conforme a metodologia do Sistema de Gestão Integrado.
Inicialmente, foram levantados 54 documentos a ser elaborados ou adequados à nova
realidade da Norte Energia, incluindo:





01 Política;
03 Instruções Normativas;
02 Instruções de Processo;
48 Instruções de Trabalho.
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No escopo do SGI, foram elaboradas até o momento as seguintes instruções da
operação:













IP-DOM-148/2020 Gestão das correspondências da Operação;
IP-DOM-149/2020 Gestão de Fiscalização e Medição da Operação;
IP-DOM-150/2020 Fluxo de Informações de Ocorrências;
IP-DOM-151/2020 Gestão de Aquisição de ativos e contratações emergenciais da
Superintendência de Segurança de Barragens;
IP-DOM-152/2020 Gestão de Contratos da Operação;
IP-DOM-153/2020 Planejamento e Programação da Operação;
IP-DOM-154/2020 Execução da Operação em Tempo Real;
IT-DOM-175/2020 Gestão das Curvas de Avanços;
IT-DOM-176/2020 Elaboração de apresentação para acompanhamento dos
Contratos;
IT-DOM-177/2020 Gestão de Orçamento da Operação;
IT-DOM-178/2020 Gestão de Pleito da Operação;
IT-DOM-180/2020 Gestão de qualificação da equipe de operação.

Reuniões de Alinhamento e Análise Crítica
No período, o SGI realizou, junto às áreas, reuniões de alinhamento e análise crítica do
processo, com os seguintes destaques:








Reunião de apresentação do SGI para a equipe de Operação;
Reunião de Kick Off com a Operação para alinhamento de responsáveis e prazos
pelas Instruções;
Reuniões diárias com a área de Operação para elaboração das Instruções;
Apresentação da Superintendente Isabel do SGI para o Conselho Fiscal;
Inclusão do tema SGI nas Reuniões da DAF para alinhamentos gerais;
Reunião de Análise Crítica da Operação com áreas de interesse;
Programação de rodada de análise crítica e treinamento de multiplicadores
(Agosto/2020).

Objetivos e Metas do SGI
Devido à situação de pandemia que permanece impossibilitando as visitas de terceiros à
companhia, o projeto de indicadores declarado no relatório do SGI anterior foi
declinado. No entanto, no período, a Norte Energia contratou a consultoria Boston
Consulting Group (BCG), com o escopo de revisar o modelo organizacional da
companhia.
O levantamento e a definição de indicadores fazem parte da entrega deste contrato. Ao
final deste trabalho, os objetivos e metas relacionados ao SGI serão, da mesma forma,
redefinidos em conjunto com as áreas. Este trabalho tem previsão de término em
outubro de 2020.
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Treinamentos
No 27° Relatório do Consultor Socioambiental Independente foi recomendado que a NE
intensificasse o número de treinamentos específicos do SGI. Segundo o relatório do SGI
enviado, a Área de Meio Ambiente definiu cronograma de treinamentos para o público
interno, tendo como base os processos e instruções elaboradas no âmbito do SGI.
Conforme exposto no relatório anterior, sua execução foi impactada pela situação de
Home Office adotada devido ao COVID-19.
Como recomendação, foi reiterada a necessidade da realização um planejamento de
treinamentos e que os mesmos fossem iniciados no período, em módulos de treinamento
à distância. Assim, foi elaborado, no período, um planejamento anual de treinamento e
dado início aos treinamentos de MA à distância. Embora nenhum treinamento tenha
sido realizado no trimestre de abril a junho, nas reuniões virtuais realizadas para a
missão de agosto, foi informado que os treinamentos foram inicialmente previstos para
julho, porém efetivamente ocorreram na primeira semana de agosto, conforme Plano
Anual apresentado no Quadro 5.1.1.b, a seguir.
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ESPECIFICAÇÕES (*)
TREINAMENTOS
CH
IP-PR-057_2019 - Inspeções de
Meio Ambiente
IP-PR-049_2019 - Controle das
Emissões Atmosféricas e ruído
ambiental
IP-PR-047_2019 Gerenciamento de Resíduos
Sólidos
IP-PR-046_2019 Gerenciamento de Efluentes
Líquidos
IP-PR-020_2019 - Levantamento
de Aspectos e Impactos
Ambientais
IP-DAF-0012019 Gerenciamento
de Requisitos Legais
IN-DAF-0032019 Desvios e Não
Conformidades
Diálogos Ambientais

CARGOS

Técnicos, analistas e
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
1
coordenadores e
gerentes.
Técnicos, analistas e
coordenadores,
15m
gerentes e
superintendentes.
1

INSTITUIÇÃO
OU
OBSERVAÇÕES INSTRUTOR
REALIZADO

MEIO
AMBIENTE

REALIZADO

MEIO
AMBIENTE

REALIZADO

MEIO
AMBIENTE

REALIZADO

MEIO
AMBIENTE

REALIZADO

MEIO
AMBIENTE

PROGRAMADO

SGI

PROGRAMADO

SGI

PROGRAMADO

MEIO
AMBIENTE

STATUS

Quadro 5.1.1.b
Plano Anual de Treinamento 2020– Norte Energia
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SET

OUT

NOV

DEZ
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Os índices de participação dos treinamentos já realizados foram aos seguintes:






IP-PR-057_2019 - Inspeções de Meio Ambiente: 26 pessoas
IP-PR-049_2019 - Controle das Emissões Atmosféricas e ruído ambiental: 26
pessoas
IP-PR-047_2019 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 26 pessoas
IP-PR-046_2019 - Gerenciamento de Efluentes Líquidos: 26 pessoas
IP-PR-020_2019 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais: 26 pessoas

Os treinamentos ainda foram limitados às equipes internas na Norte Energia.
Formação de Multiplicadores
Conforme informado no relatório anterior, a NE reconheceu a necessidade de formação
de multiplicadores da cultura e práticas do SGI, e entendeu que, no momento em que o
quadro de empregados estiver estabilizado, o trabalho de seleção e capacitação dessas
pessoas será realizado.
Devido ao novo cenário de combate ao COVID-19 e atividade em modo Home Office, a
atividade de formação de multiplicadores foi paralisada. A previsão de início dos
treinamentos de agentes multiplicadores é até o final do mês de agosto/2020, quando
todas as pessoas indicadas pelos gestores serão treinadas conforme Apresentação
encaminhada e indicados os multiplicadores do SGI nas áreas de interesse.
Foram realizados os treinamentos para indicação de multiplicadores das seguintes áreas:






Controles Internos, Riscos e Compliance;
Auditoria Interna;
Suprimentos;
Relações Institucionais;
Jurídico.

Requisitos Legais
A migração do Sistema CAL foi realizada pela empresa responsável (IUS Natura);
porém, após esta etapa, verificou-se que as responsabilidades para a verificação e
atendimento da conformidade legal não estavam adequadas à realidade da Norte
Energia.
Esta adequação foi finalizada em 02/07/2020. No momento as áreas estão em fase de
revalidação dos requisitos.
Vale considerar que após a migração houve um treinamento para os envolvidos,
ministrado pela IUS Natura.
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Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

Segundo informado pela NE, o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais foi
outro processo inicialmente impactado pela dificuldade de interação das áreas técnicas
no período.
Contudo, no período foi dado andamento ao levantamento dos aspectos e impactos na
unidade de Belo Monte, bem como mapeada a maioria dos processos envolvidos em
ambas as unidades. As planilhas e procedimentos estão sendo validados com as áreas
envolvidas.
Neste processo está sendo priorizado o macroprocesso de Geração e os processos de
operação e manutenção, conforme segue:






Passo 1: reunião com os superintendentes e gerentes das áreas de Operação e
Manutenção, afim de apresentar a IP-PR-020/2019 Aspectos e Impactos Ambientais
(REALIZADO);
Passo 2: Definição/Ajustes nos processos e atividades das áreas de Operação e
manutenção (REALIZADO);
Passo 3: Avaliação dos aspectos e impactos ambientais da Operação e Manutenção
pela área de Meio Ambiente (EM ANDAMENTO);
Passo 5: Vistoria em campo para ajustes e adequações na avaliação dos aspectos e
impactos ambientais da Operação e Manutenção pela área de Meio Ambiente:
(PROGRAMADO);
Passo 6: Validação final com superintendentes e gerentes das áreas de Operação e
Manutenção (PROGRAMADO).

Também foi realizado o treinamento de preenchimento de planilhas de aspectos e
impactos, com 26 participantes.
Foi apresentado o cronograma de levantamento de aspectos e impactos, conforme
Quadro 5.1.1.c, a seguir:
Quadro 5.1.1.c
Cronograma de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

AGOSTO

JULHO

Período

Área
Gerência de Operação - UHE Belo Monte
Gerência de Operação - UHE Pimental
Gerência de Manutenção Eletromecânica
Gerência de Manutenção Mecânica
Gerência de Contratos
Gerência de Fornecimento
Gerência de Monitoramento Socioambiental
Gerência Gestao Integrada e Sistemas
Gerência de Relações Institucionais
Gerência de Assuntos ADM e SST
Gerência de Gestao de Pessoas
Gerência de Gestão e Infraestrutura
Gerência de Contratos de Obras Civis

Local
Vitoria do Xingu

Vitoria do Xingu
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Quadro 5.1.1.c
Cronograma de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

AGOSTO

Período

Área
Gerência de Planejamento Civil e Interfaces
Gerência de Fiscalização e Medição
Gerência de Comissionamento
Gerência de Montagem Mecânica
Gerência de Montagem Elétrica
Gerência de Segurança de Barragens
Gerência de Plano de Segurança de Barragens
Gerência de Segurança Corporativa
Coordenação de Projetos
Superintendência de Comunicação
Coordenação de SGI
Gerência Regional Jurídica
Gerência de Projetos Socioambientais
Gerência de Assuntos Indígenas
Gerência de Implantação de Obras Urbanas
Gerência de Suprimentos
Gerência de Plan. Econômico Financeiro
Gerência e Tesouraria e Contas a Pagar
Gerência Financeira
Gerência de Contabilidade e Ativos Fixos
Gerência de Orçamento e Informações Gerenciais
Gerência Tributaria
Gerência de Recursos Tecnológicos
Coordenação de Análise de Projetos e Custos
Gerência Jurídica Corporativa
Gerência de Governança Corporativa
Superintendência de Comercialização e Regulação
Superintendência de Controles Internos, Riscos e Compliance
Superintendência de Auditoria Interna

Local

Altamira

Brasília

Os aspectos e impactos que vêm sendo trabalhados estão apresentados no Quadro
5.1.1.d, a seguir:
Quadro 5.1.1.d
Aspectos e impactos considerados na UHE Pimental e Belo Monte
No
Aspectos
1 Consumo de energia elétrica
2

Geração de resíduos não perigosos

3

Geração de resíduos perigosos

4

Geração de efluentes

5

Animais nos acessos

6
7

Impactos
Redução de recursos naturais
Contaminação do solo, ar e/ou água; proliferação de
pragas e vetores
Contaminação do solo, ar e/ou água; proliferação de
pragas e vetores
Contaminação do solo e / ou água; colapso em
estrutura de tratamento de efluente doméstico
Atropelamento de animais; perda de diversidade
faunística

Vazamento e/ou derramamento de produtos
Contaminação do ar, solo e/ou água
químicos e/ou óleo
Mortandade de peixes, diminuição da fauna aquática
Aprisionamento de ictiofauna
e contaminação da água
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Quadro 5.1.1.d
Aspectos e impactos considerados na UHE Pimental e Belo Monte
No
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

Aspectos

Impactos
Emissão de fumaça preta; contaminação do ar; efeito
Emissão de gases poluentes para a atmosfera
estufa
Emissão de fumaça preta; contaminação do ar; efeito
Atividades com máquinas e equipamentos
estufa
Mortandade de fauna aquática; acidentes com
Retirada, transporte e soltura de ictiofauna
animais
Emissão de ruído
Incômodo da vizinhança
Operação da usina hidrelétrica / existência da Alagamento, erosão, mortandade de fauna aquática,
barragem e bloqueio do curso natural do rio
alteração da qualidade da água
Geração de fumos metálicos
Alteração da qualidade do ar
Explosão / incêndio
Alteração da qualidade do ar
Consumo de água
Esgotamento de recursos naturais
Consumo de papel
Esgotamento de recursos naturais
Emissão de gás HCFC
Emissões de gases do efeito estufa

Apesar do bom andamento dos trabalhos de levantamento de aspectos e impactos
observados e do mapeamento de processos estar em curso avançado, nem todas as
empresas envolvidas nas atividades de O&M ainda estão inseridas no escopo do SGI.
Como reportado anteriormente, são empresas de grande porte, que desempenham
atividades estratégicas para a manutenção das unidades geradoras e que apresentam
aspectos e impactos ambientais e riscos e perigos significativos dentro da operação.
Reitera-se que essas empresas deverão estar inseridas dentro do escopo da
operacionalização do SGI, em todo o momento. Deve ser garantido que todos os
procedimentos, instruções, normas e políticas da UHE Belo Monte sejam observados
por essas empresas e que os procedimentos de garantia (auditoria, inspeções, etc) sejam
aplicados pela equipe da NE, por meio de evidências objetivas.
Essas empresas deverão formalizar ciência do SGI em suas atividades e comprovar sua
aderência.
Auditorias Internas
Segundo cronograma de auditorias apresentado anteriormente, para 2020 estava prevista
a realização de auditorias internas de SST para os dias 07 a 09 de maio e de MA para os
dias 01 a 05 de julho de 2020. Devido ao novo cenário do COVID-19, essas auditorias
foram remanejadas para o segundo semestre de 2020. As auditorias internas de SST e
MA devem acontecer entre os meses de setembro e outubro, caso a situação de
pandemia apresente evoluções positivas.
Após as auditorias internas já realizadas anteriormente, e que não foram focadas
diretamente nos procedimentos do SGI, verificou-se a necessidade de readequação da
sistemática de ocorrência das mesmas. Ou seja, anteriormente à realização das
auditorias, será realizado um alinhamento de escopo para que o SGI seja a referência
auditada. Novas instruções serão delineadas como ações corretivas.
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Plano de Atendimento à Emergência
No período não houve nenhum treinamento simulado por parte da Brigada de
Emergência para evitar aglomerações e atender aos protocolos de prevenção adotados
pela NE.
Além dos treinamentos citados no item Treinamento, a Brigada permaneceu com suas
atividades rotineiras e promoveu o acompanhamento diário dos empregados com
sintomas de gripe, reportando essas informações ao Comitê de Crise formado pela NE.
No período, foi realizada a mudança de local das instalações da Brigada para a antiga
área do ambulatório do COMGEV, que se mostra mais apropriado para as necessidades
da Brigada de Emergência.
O PAE passou por processo de revisão, sendo que as principais alterações se deram no
fluxograma de atendimento, contatos e revisão das Instruções de Trabalho operacionais.
Esta revisão está em fase de aprovação interna.
Planejamento do SGI
Aguarda-se uma nova revisão do cronograma de implantação do SGI. Contudo, os
próximos passos já planejados são os seguintes:







Avaliação e Atualização da Planilha CAL (Avaliação de Conformidade Legal);
Continuidade dos processos de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e
Riscos;
Estratégia de manutenção nas áreas (Verificação de Adesão/Alinhamento com
Gestores/Treinamentos);
Início do mapeamento e elaboração de instruções na Superintendência de Operação;
Retomada da Programação de Simulados;
Indicadores Operacionais.

5.1.2
Sistema de Gestão Integrado - Temas de SST
O desenvolvimento do Sistema de Gestão, em específico as questões de SST, seguiu
com avanços durante o período, ainda em decorrência do estado de pandemia que
consumiu bastante tempo da equipe.
A adoção/disseminação dos procedimentos teve impacto pelo Coronavírus; porém, as
práticas foram retomadas no segundo semestre de 2020 (posterior ao período de reporte
deste documento). A estratégia da Norte Energia, considerando o fato de a usina estar
em operação, continua se pautando em elaborar procedimentos que julga pertinentes e
importantes, divulgá-los e cobrar sua implantação na sequência, por meio do processo
de supervisão.
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O início da implantação dos procedimentos de SST emitidos no âmbito do Sistema de
Gestão Integrado da Norte Energia foi paralisada em decorrência das restrições da
pandemia. Não existem aspectos críticos relacionados aos três procedimentos
(executivos) selecionados para esta etapa (bloqueio de energias, trabalho em altura e
trabalho em espaço confinado), uma vez que já existem evidências de implantação de
diversos controles neles estabelecidos. No entanto, seguramente existem outros muitos
processos que devem ser controlados, parte dos quais já possui procedimentos
aprovados ou minutados, proporcionando bastante trabalho para as equipes da Norte
Energia no curto e médio prazo.
Ao longo das reuniões realizadas, foi possível observar importantes oportunidades de
uso da metodologia de gestão por meio de Não Conformidade, com a possibilidade de
se descrever o fato (seja uma pendência ou uma oportunidade de melhoria), a
contextualização e análise das causas (reais ou possíveis), atrelar um plano de ação
coerente e permitir acompanhamento de sua efetividade. O sistema atualmente utilizado
não apresenta todas as funcionalidades pretendidas pela NE, inclusive foi adaptado
daquele desenvolvido para a supervisão das empresas contratadas.
A Operação e Manutenção debutou no Sistema de Gestão trazendo a perspectiva de
uma maior robustez. Para tanto, foram formulados procedimentos que serão incluídos
no rol de documento do SGI. Dentre os procedimentos que estão sendo desenvolvidos,
há um cujo objetivo será a “execução da operação em tempo real”. Um dos itens a ser
inserido é a inspeção sistemática de equipamentos para buscar eventuais pendências.
Existem outros três procedimentos de monitoramento e controle da qualidade:




Da geração e transmissão da energia (voltado para o produto);
Dos serviços da operação (voltado para a execução do serviço);
Dos ativos (estruturas, sistemas, equipamentos), voltado para a infraestrutura.

De acordo com as informações apresentadas nessa 30ª missão de monitoramento, a
Equipe de SST apresentou nova proposta para cumprir o compromisso de levantamento
de perigos e avaliação de riscos. A nova gestão passará a ser voltada para risco,
independentemente da origem: funcionários próprios, funcionários terceiros. Nesse
contexto, as contratadas terão acesso ao mapeamento de riscos e perigos, além dos
controles previamente pensados/planejados pela NE.
Como indicado anteriormente, a metodologia de supervisão utilizada até o momento
(PR-DAFSST-001) foi efetiva para a etapa de construção. Agora, a Equipe de SST está
em processo de revisão da metodologia com o intuito de uniformizar a forma como as
equipes da Norte Energia acompanharão o desempenho das atividades de campo
durante a fase de O&M. Para tanto, a Equipe de SST apresentou um conjunto de
prioridades para as quais desenvolverá ações voltadas para pilares julgados como mais
importantes, o qual tem sido chamado de Novo Sistema de Gestão de SST. Os pilares
são os seguintes:
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Atendimento aos Requisitos Legais;
Sistema de Gestão de SST (SGI);
Programa Bem estar (vida saudável e ergonomia);
Transformação da Cultura de SST;
Atendimento a Emergências.

No que tange à Gestão de fornecedores, a Equipe de SST da NE relata que mantém
estrito relacionamento com o Setor de Suprimentos, permitindo atuação nos momentos
oportunos, desde a participação na especificação técnica de termos de referência até a
emissão de notificação contratual no caso de descumprimento de alguma diretriz legal.
No entanto, não há qualquer formalização da participação ou ação relacionada com
temas de Saúde e Segurança do Trabalho na Aquisição de Bens e Serviços – IN-DAF026 2019 (RV01).
De acordo com relato da Eletronorte, ainda existem situações em que é surpreendida por
mobilizações de empresas por parte da NE, sem que haja possibilidade de planejamento
prévio.
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 NE.
Considerando a necessidade de adoção de mecanismos de integração entre as
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), como disposto no item 5.47 da
Norma Regulamentadora nº 5, a NE indicou que começou a elaborar um levantamento
das comissões e indicações das contratadas para iniciar uma gestão do cumprimento,
por partes das empresas, de suas obrigações.
A atualização das análises ergonômicas dos postos de trabalho de funcionários da NE
está prevista para ocorrer somente quando findar o processo de reestruturação da NE, o
que envolve a reformulação da estrutura organizacional, cujas ações impactam
diretamente os postos de trabalho em ergonomia. Além dos postos de trabalho da NE,
também devem ser considerados aqueles das empresas contratadas, que nem sempre
possuem capacidade técnica e/ou organizacional para conduzir uma adequada análise
ergonômica.
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5.1.3
Estrutura Organizacional
MA
Para a condução do SGI, atualmente estão envolvidos 16 colaboradores de 6 diferentes
superintendências, como já apresentado no Quadro 5.1.a. Esta estrutura deverá ser
ampliada no segundo semestre com a formação de agentes multiplicadores.
Destaca-se ainda que a NE conta com a empresa SG4 como apoio operacional fixo nas
demandas de revisão e elaboração de novos procedimentos.
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 não houve
alterações no contingente.
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
Técnicos de Segurança do Trabalho – Campo
Enfermeira do Trabalho
Auxiliar administrativo
Estagiário de SST
Brigadistas (distribuídos em turnos nas duas usinas)

Quantidade
Janeiro a
Abril e
março/2020
junho/2020
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
52(*)
52(*)

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 a fase de operação, a NE tem mantido uma estrutura que contempla representantes
diretos da Eletronorte (Gerente e Coordenador de Meio Ambiente), e outros técnicos,
com apoio de duas empresas, Scovan e Hidrosan. A empresa Scovan tem mantido 3
profissionais alocados diretamente no projeto, responsáveis principalmente pela gestão
de resíduos, pelo tratamento da água de abastecimento, pelo tratamento de efluentes
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gerados nas áreas operacionais, e pelo atendimento a emergências ambientais. Já a
empresa Hidrosan tem executado a gestão das Estações de Tratamento de Água e
Esgoto (ETA e ETE), mantendo dois profissionais exclusivos.
Contudo, após a entrada das ações de combate ao COVID 19, foi necessária uma
revisão no efetivo dessas empresas. Foi estabelecido um regime de revezamento,
sempre com a permanência de um profissional em cada uma das usinas, de modo a
garantir a operacionalização de todos os sistemas de tratamento de efluentes.
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 têm sido alvos de ações corretivas em todos os momentos.
A Eletronorte tem monitorado periodicamente o abastecimento, armazenamento e
manuseio de substâncias perigosas, bem como o tratamento de efluentes e a gestão de
seus resíduos sólidos.
Os desvios são alvo de investigação e das correções necessárias. Para isso, a Eletronorte
tem aplicado seu procedimento interno de Abertura de Não Conformidades 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
Metodologia de gestão
Embora a Eletronorte declare possuir metodologia de gestão (baseada no “Manual de
Procedimentos de Segurança – Complexo Belo Monte”, fevereiro/2019, Revisão 01),
não se observa sustentação aparente de ações, tampouco melhoria de desempenho ao
longo do tempo, indicadores de gestão, registro de pendências a partir de um
monitoramento interno, análise crítica, etc. Em resumo, não estão definidas regras
suficientemente adequadas para garantir a gestão da segurança dos trabalhadores. Para
tanto, a NE definiu e tem desenvolvido seu sistema de gestão para abarcar as atividades
da, de modo que esta seja uma “usuária” dos procedimentos do empreendedor.

46

Desde o início da operação, os resultados de desempenho da Eletronorte resumem-se
aos resultados da supervisão da NE, à quantidade de exames, quantidade de
treinamentos e taxas de frequência. Os detalhes do sistema em desenvolvimento pela
NE podem ser acompanhados na Seção 5.1.2.
Com a determinação de a Eletronorte seguir os procedimentos de gestão da NE, caberá
a ela apenas o detalhamento de diretrizes a serem seguidas e particularizações internas
sempre que julgar necessário.
Estrutura de gestão
A Equipe de SST da Eletronorte manteve-se parcialmente ativa durante o período da
pandemia, considerando as restrições de acesso definidas pela NE. Um dos Técnicos de
Segurança continua atuando como Coordenador de SST e centraliza a gestão do time.
Gestão Interna da Executora
Em relação ao desempenho em Saúde Ocupacional, a gestão da Eletronorte mostra-se
bastante efetiva, partindo-se do pressuposto de 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.
No período de restrições pela pandemia houve restrições de funcionários da Eletronorte
na usina.
Em relação aos Planos e Programas (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCSMO), estes
venceram em julho/2020 e não haviam sido revisados até as reuniões conduzidas nesta
30ª missão de monitoramento. Desta forma, recomenda-se que os programas sejam
revisados, inclusive considerando uma adequada análise global, como requerido pela
Norma Regulamentadora nº 9.
Em relação às condições do trabalho, a Eletronorte promove um ambiente adequado e
salubre. Ajustes foram adotados devido à pandemia, inclusive houve distribuição dos
funcionários entre os hotéis para não haver concentração de todos num só edifício,
redução da quantidade de trabalhadores, e aumento do período de permanência de
mobilização para reduzir a quantidade de viagens dos funcionários.
No que tange aos treinamentos, a Equipe de SST da Eletronorte informou que os
integrantes da CIPA já foram treinados EAD; porém, nenhuma evidência foi
apresentada no RGT-SST. Foi indicado também que estão sendo negociados
treinamentos com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para
operação de máquinas e equipamentos, conforme requerido pela Norma
Regulamentadora nº 12 (NR-12). Para a NR-33 e NR-35, o instrutor é interno (da ELN),
considerando que estão se preparando para aplicar os treinamentos por meio de Ensino à
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Distância (EAD). O conteúdo prático, obrigatório, será oportunamente aplicado. Os
eventos presenciais foram paralisados para evitar aglomerações nesse período de
pandemia. Segundo as informações apresentadas verbalmente, atualmente estão fazendo
divulgação impressa e afixando em locais estratégicos para garantir maior visualização;
também são encaminhadas informações por e-mail aos funcionários próprios, ainda que
todos os temas atualmente estejam relacionados com o COVID-19.
Monitoramento interno
Em diversas oportunidades durante as missões anteriores foi reforçada a necessidade de
ser realizado monitoramento interno e, principalmente, organizadas as “saídas” (formato
do resultado) para viabilizar a análise de dados e consequentemente a identificação de
oportunidades de melhoria e atuação no seu tratamento. Os resultados podem ser
comparados com resultados de meses anteriores, tal como se faz para taxas de
frequência e índice de treinamento, para se verificar evolução ou decréscimo de
desempenho.
No RGT-SST não foi reportado qualquer dado do monitoramento interno, como
descrito pela Equipe de SST da ELN. Diante da ausência de informações geradas
internamente a partir da gestão da contratada, qualquer avaliação torna-se tarefa
subjetiva e superficial, resumindo-se à inferência da efetividade do controle de risco
pelas Taxas de Frequência e/ou Autos de Infração, que notadamente sempre foram,
respectivamente, baixas e quase nulos.
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.
Plano de Segurança de Barragem (PSB) e Emergencial
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.
De todas as estruturas, está pendente a entrega da Barragem de Fechamento Direita, que
foi postergada, porém, está na iminência de ser entregue.
A equipe indicou a adoção do Software SYSDAM, desenvolvido pela Consultoria
Pimenta de Ávila, que auxiliará na gestão dos dados e informações de segurança de
barragem e de emergência. Na semana do monitoramento estavam passando por
treinamento.
Em relação ao Capítulo de Emergência de Barragens, poucas ações foram executadas
após o último monitoramento. Com a revisão do estudo de rompimento (DAM BREAK,
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2019) que era de 2015, houve inclusão de comunidades, exclusão de outras e
diminuição da área de possível impacto. Foram conduzidas reuniões com os municípios
para divulgação desse novo estudo. De acordo com as informações, as comunidades que
deixaram de ser consideradas impactadas nesse novo estudo continuarão sendo
contempladas nas ações para não haver ruptura. Posteriormente, essa consideração pode
ser revista de modo a focar apenas nas comunidades que podem ser impactadas.
Uma reunião foi realizada no final de julho/2020 com as Defesas Civis de 4 municípios
do entorno (a Defesa Civil de Senador José Porfírio não pôde participar), com
representantes do Corpo de Bombeiros e representantes da ANEEL, convidados para o
evento.
Em suma, a Equipe de Segurança e Emergência de Barragem demonstra possuir
controle sobre as ações em curso para a implantação e manutenção do plano.
Plano de Atendimento a Emergência – PAE
O Plano de Atendimento a Emergia (PAE) da UHE Belo Monte foi revisado em
decorrência de publicação da revisão da legislação estadual. O documento aguarda
aprovação da diretoria para ser publicado.
Em virtude da pandemia, os simulados estão suspensos.
O Relatório Gerencial Trimestral (RGT) não apresentou o resultado de desempenho
específico da atuação da Brigada de Emergência ou evidências de sua rotina; porém,
relatou que a mesma mantém importante papel no apoio às ações de controle da
pandemia. Em resumo, o reporte deve possibilitar a avaliação do nível de envolvimento
e desempenho dessa equipe frente aos desafios de um projeto em plena operação.
Sobre a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a NE indicou que todas
as ações necessárias foram adotadas na UHE Pimental e que já requereu a vistoria. No
entanto, devido à pandemia, não há garantias de que ela ocorra no curto prazo. No caso
da UHE Belo Monte, ainda existem complementações a serem feitas na casa de força, o
que também depende de liberação das atividades, paralisadas devido aos cuidados para
evitar a contaminação.

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 abril a junho de 2020.
A análise de desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho baseou-se
principalmente nos resultados reportados no 30º RSAP, nos dados coletados nas
reuniões telefônicas realizadas entre 10 e 14 de agosto de 2020; além dos documentos
49

complementares solicitados e enviados pela NE (ver Lista de Documentos Analisados
no Anexo 1 e Reuniões Realizadas no Anexo 2).
6.1
Sumário do Status da Construção / Operação
6.1.1
Status da Construção
6.1.1.1
Obras Principais
Cabe destacar a finalização, no período, das atividades do CCBM e do COMGEV.
Segundo informado pela NE no 30º RSAP, ainda existem documentos técnicos
(relatórios de desmobilização de áreas críticas) de ambas as executoras para serem
finalizados/complementados e avalizados pela NE. Esses documentos não foram
encaminhados para análise da consultoria neste período, devendo ser posteriormente
disponibilizados.
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, permanecem apenas as
empresas executoras de atividades relacionadas à operação do Complexo Belo Monte, a
saber:







Eletronorte – responsável pela operação e manutenção do Complexo Belo Monte e
sistemas de controle ambiental das Casas de Força, como ETE, ETA e Caixas SAO;
Manserv – responsável pela operação e manutenção da ETE e ETA do Complexo
Belo Monte, excetuando as Casas de Força;
GRI Koleta – responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no
empreendimento;
Zavattaro – responsável pela manutenção dos acessos externos e conservação das
estruturas de terra e rocha (barragens e diques), estradas e vias de acesso;
Mota Engenharia – responsável pela manutenção e conservação das vias de acessos
internos e não pavimentados;
Valecam - responsável pela implantação e manutenção de “melhores caminhos” e
pontos de encontro para 13 comunidades dentro das zonas de autossalvamento
(ZAS), na zona rural dos municípios de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.

Maiores informações sobre as atividades dessas empresas são apresentadas na Seção
6.1.2.
6.1.1.2
Obras do Entorno
As informações sobre o avanço das Obras do Entorno (OE) no período foram obtidas no
30º RSAP, já que os Relatórios do Plano de Requalificação Urbana (PRU) não foram
emitidos no período. Segundo informado pela NE, devido às restrições impostas pela
pandemia do coronavírus, as obras componentes do PRU foram suspensas.
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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
continuam concentradas nas tratativas relacionadas às escolas para atendimento do
público ribeirinho. Nesse período, o percentual de conclusão da infraestrutura
permanece com 95% (dados até 30/06/20). As obras pendentes relacionam-se a 2
escolas na área rural de Altamira, que dependem do remanejamento dos ribeirinhos para
avaliar sua recomposição junto a Secretaria de Educação do município.
Também em relação à saúde permanece a situação reportada no relatório passado.
Continuam em andamento as tratativas para definição, junto à municipalidade, sobre a
execução do Hospital Materno Infantil de Altamira, cuja minuta do novo Termo de
Compromisso (TC) para construção encontra-se em análise pela municipalidade. O
Gestor municipal já fez indicação do terreno para construção do hospital. Foi realizada
vistoria técnica pela equipe de engenharia da NE, que aprovou as condições do terreno.
Assim, a NE aguarda assinatura do Termo de Compromisso para iniciar o processo de
contratação da empresa para elaboração do Projeto Executivo do Hospital Materno
Infantil.
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, e equipadas, com aprovação da Vigilância Sanitária do Estado.
Já no 29º RSAP, a NE considerava resolvida a questão da vistoria definitiva do sistema
de abastecimento de água, já que o município de Altamira havia sido formalmente
avisado e não se manifestou.
Em relação à implantação e operação de aterros sanitários, a conclusão da construção do
aterro que atenderá os municípios de Belo Monte e Belo Monte do Pontal, apresentava
92% de avanço físico em fevereiro de 2020. Novamente se informou que o novo prazo
repactuado com o IBAMA era março de 2020, mas não foi dada informação adicional
sobre o avanço.
Quanto às obras nos reassentamentos urbanos coletivos (RUCs) no período, a NE
informou
que
em
07/04/2020
o
IBAMA
emitiu
o
Ofício
nº
193/2020/COHID/CGTEF/DILIC, solicitando a apresentação em 10 (dez) dias das
informações referentes às obras compensatórias nos imóveis do RUC Tavaquara (antigo
Pedral) e as tratativas dos serviços públicos a serem disponibilizados. Em resposta, a
NE emitiu a CE 0162/2020-SSAI, em 15/04/2020, mais 10 dias para atendimento, o que
foi deferido pelo Ofício nº 220/2020/COHID/CGTEF/DILIC, de 22/04/2020. Em
04/05/2020 foi emitida a CE 0184/2020-SSAI, em resposta aos Ofícios 193/2020 e
53/2020, informando o número de famílias para transferência, o posicionamento quanto
às obras compensatórias, o alinhamento realizado com a prefeitura no âmbito do GT
Tavaquara e a paralisação das atividades devido ao COVID-19.
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No que concerne à retirada da Ponte de madeira da Rua da Peixaria, novamente não foi
reportada nenhuma atualização nesse período.
Para o pacote relacionado à requalificação da orla (infraestrutura e paisagismo), o
avanço das obras reportado em fevereiro de 2019 encontrava-se em 55%, no entanto, no
dia 18/03/19, o município de Altamira protocolou na NE a revogação do alvará de
construção e as atividades foram automaticamente paralisadas. No período anterior,
mais precisamente em 27 de novembro, foi obtido novo alvará de construção para os
serviços remanescentes, no entanto, até fevereiro de 2020 a prefeitura municipal ainda
não havia apresentado uma definição final de quais serviços devem ser executados.
Nenhuma informação adicional foi incluída no 30º RSAP.
Em relação ao CIPAR (Centro Integrado de Pesca Artesanal, Centro Náutico, Colônia
de Pescadores, Casa de Memória e Aquários), e sobre o pacote “Parques (Urbanismo e
Paisagismo)”, informou-se que as obras para a sua adequação foram retomadas no mês
de junho e a previsão para a entrega é em março de 2021.
6.1.2
Status da Operação
A UHE Belo Monte está disponível para operação plena desde novembro/2019. Em
março a Usina teve seu maior pico de geração, com as 18 máquinas em operação.
6.2
Desempenho Ambiental
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, passarão a ser
apresentados, nesta Seção, os resultados de desmobilização de áreas, e do Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas, do PAC. A atualização dos dados no período foi
realizada com informações do 30º RSAP e do 18º RC, e aquelas obtidas durante as
reuniões telefônicas realizadas entre os dias 10 e 14 de agosto de 2020.
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 neste período, lembrando que estas
empresas estão com nível de atividade muito reduzido em razão do encerramento das
atividades de construção, montagem e desmobilização das áreas de apoio, e também
pela prevenção da COVID-19. As informações foram obtidas no 30º RSAP e na reunião
do PCAI realizada em 13/08/2020. Informações mais detalhadas sobre o PRAD
constam na Seção 6.2.2, adiante.
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Tratamento da água para abastecimento

COMGEV:
No 29º RSAP foram apresentadas evidências de que os 11 poços tubulares profundos
utilizados pelo COMGEV foram lacrados com dispositivos do tipo “tampa, pino e
cadeado”. No entanto, na teleconferência foi informado que as demais providências
listadas como necessárias não foram adotadas, especialmente o tamponamento dos
poços e o encerramento das outorgas de captação de água subterrânea. Na 30º missão de
monitoramento, a NE informou que assumiu como suas as atividades para encerramento
dos poços tubulares construídos pelo COMGEV, sendo que os serviços necessários
seriam contratados.


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, por meio da contratada GRI Koleta, as atividades que antes
estavam sob a responsabilidade das suas contratadas para fase de construção,
especialmente CCBM e COMGEV.
O GRI assumiu 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).
Com relação aos poços de monitoramento da água subterrânea relacionados com o
aterro sanitário do Sítio Belo Monte, é interessante destacar que a NE forneceu novas
informações nos 28º, 29º e 30º RSAP. No entanto, existem aspectos do monitoramento
que permanecem sem esclarecimento pleno, como por exemplo:




Confirmação da localização dos poços de monitoramento e falta de poço
posicionado a montante do aterro sanitário.
Ocorrência, ao longo do ano, de poços secos ou de poços com pouca água para
amostragem.
Análise da influência dos métodos de coleta de amostra nos resultados de
laboratório.

Além disto, é recomendável ampliar a abrangência desta recomendação para o
monitoramento de água subterrânea do aterro sanitário do Sítio Pimental. Esse
equipamento, apesar de já ter sido desativado, continuará a gerar chorume e
contaminação ainda por vários anos.
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Emissões atmosféricas e ruídos

Com a redução do quantitativo contratado e do número de equipamentos em operação, o
CCBM alterou sua metodologia de monitoramento de fumaça preta, que passou a ser
realizado somente durante a manutenção de 500 horas de operação dos equipamentos.
Nesse período, o CCBM realizou manutenção preventiva de 500 horas nos
equipamentos móveis e fixos conforme programação. Segundo informado no RGM-E,
os equipamentos que foram monitorados nesse trimestre apresentaram resultados
satisfatórios, não havendo ocorrências de anomalias envolvendo a emissão de fumaça
preta que demandassem manutenções corretivas. No total, foram realizadas 46 medições
entre os meses de janeiro a março desse ano.
O CCBM também reporta o controle de poeira, por meio da umectação das vias,
inclusive daquelas utilizadas pelo COMGEV.
No período anterior, mais especificamente no mês de dezembro, foi realizado
monitoramento do ruído ambiental pelo CCBM; porém, o laudo não foi disponibilizado
para verificação da consultoria independente. Segundo o 29º RSAP, ele ainda está em
elaboração.
Com a desmobilização dos equipamentos devido à finalização das atividades, não foram
realizados os monitoramentos de fumaça preta pelo COMGEV nesse período de
monitoramento.


Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras

As construtoras, especialmente o CCBM e o COMGEV, desmobilizaram as estruturas,
equipamentos e instalações de apoio do Sítio Belo Monte.
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. Com isso, são atendidas as
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.
Desde o 19º RSAP vêm sendo evidenciadas as atividades de desmobilização,
desativação e descontaminação nas áreas de apoio classificadas com ambientalmente
críticas, incluindo áreas do CCBM, da Andritz (apenas para o Sítio Pimental) e
COMGEV.
Segue a lista atualizada das pendências dos relatórios de desmobilização do CCBM
após o 30º RSAP e missão de monitoramento:
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REL-CCBM-QMSSRS-001-2018 do Aterro Sanitário do Sítio Belo Monte: não foi
atualizado com a instalação dos novos poços de monitoramento.
REL-CCBM-QMSSRS-005-2018 do Aterro Sanitário do Sítio Pimental: não foi
atualizado com a instalação dos novos poços de monitoramento.
O Cronograma de descontaminação e investigação de passivos ambientais não foi
apresentado nos 29º e 30º RSAP. O RGM-E do CCBM mais recente (março de
2020), encaminhado após a presente missão de monitoramento, informa que no mês
de outubro de 2019 foi concluída a desmontagem do Posto de Combustível do Sítio
Belo Monte, do Pátio de Transformadores, do Pátio da Elétrica e do Galpão da
Biorremediação e solda, além da Oficina de Veículos Leves (Pioneira), mas esta
última área está ocupada com resíduo de madeira de outras empresas contratadas
pela NE. A Oficina Mecânica Central foi desmontada e conformada. O
planejamento das investigações de passivos ambientais foi ajustado com as datas
fornecidas pela equipe de Terra e Rocha para a execução da conformação e PRAD.
Os relatórios de desmobilização destas áreas ainda não foram encaminhados para a
auditoria independente.
A situação das áreas para desmobilização, apresentada planilha “Anexo 3 1-4-Áreas
para Desmobilização_CCBM.xls” (Anexo do RGM-E CCBM de março de 2020),
mostra que restam as seguintes áreas ambientalmente críticas para serem
desmobilizadas: Pátio de equipamentos mobilizados (Antigo Plant de combustível),
Central de Ar Comprimido (Área de Montagem), Central de Concreto, Subestação
Monlevade, todas no Sítio Belo Monte.

No 29º RSAP foi informado que nas áreas potencialmente críticas as atividades foram
adequadas de acordo com as diretrizes dos procedimentos elaborados. Para isso, foram
realizadas atividades de higienização, organização, recolhimento de resíduos e coletas
de amostras do solo. Foram apresentados relatórios finalizados das áreas
ambientalmente críticas inicialmente cadastradas.
No 30º RSAP foram reafirmadas as justificativas para restringir as análises de solo
apenas aos compostos de hidrocarbonetos. No entanto, para atender a recomendação da
auditoria independente, seria realizada a análise dos parâmetros de metais pesados.
Além disto, a abrangência do gerenciamento de áreas contaminadas seria ampliada para
a área do galpão de resíduos do CMBM (montadora anterior ao COMGEV), na qual
seriam coletadas novas amostras de solo suspeito de contaminação.


Observações das Inspeções de Campo da Auditoria Independente

Nesta missão de monitoramento, em decorrência das restrições impostas pela COVID19, também não foi realizada inspeção de campo, semelhante ao aplicado na missão
anterior. As observações foram realizadas por meio da verificação documental e da
discussão das situações dos trechos de maior interesse durante as teleconferências
realizadas com as equipes da NE.
Por este mesmo motivo, nesta missão não serão apresentados registros fotográficos do
PCAI e do PRAD.
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As observações apresentadas a seguir evidenciaram situações adequadas e inadequadas
da adoção das medidas de controle ambiental e de recuperação previstas no PCAI e no
PRAD.
PCAI - CCBM
As informações fornecidas pela supervisão ambiental realizada pela BIOCEV no PCAI,
até o dia 19/06/2020, continuaram mostrando uma significativa redução dos registros de
desvios das atividades do CCBM. Estes desvios concentram-se no Sítio Belo Monte,
trecho onde ainda estavam as suas equipes de construção remanescentes. Foram
identificados 7 RDs, sendo que todos foram considerados como “em andamento”. Todas
as RDs “em andamento” referem-se ao controle de organização e limpeza das frentes de
serviço e estão distribuídas da seguinte forma:




Sítio Belo Monte: caixa SAO da oficina mecânica, casa de força _- Tanque de óleo
isolante da margem direita, antigo escritório da MD, acesso da Casa de Força e
apoio para hidráulica na ME.
Sítio Bela Vista: próximo a torre da Oi.
Sítio Pimental: portaria pioneira.

Esses desvios, apesar de serem relevantes e merecerem atenção, não inspiravam grande
preocupação, pois o CCBM, ao longo do tempo, atendeu as expectativas no controle
ambiental das obras. No entanto, a maior parte destas pendências permanece “em
andamento” deste o 29º RSAP e ainda não havia sido corrigida quando da
videoconferência realizada em 13/08/2020.
Depois de 19/06/2020, quando foram encerradas as vistorias em campo da equipe da
BIOCEV, a Supervisão Ambiental passou a ser realizada pela equipe da própria NE. Os
resultados desta supervisão foram apresentados na videoconferência de 13/08/2020. No
período não houve registros de correção de desvios e nem a abertura de novos registros
de desvios.
PCAI - COMGEV
As ações do COMGEV com relação ao PCAI restringem-se ao gerenciamento de áreas
contaminadas, o qual já foi apresentado e comentado no trecho referente à
“desmobilização de estruturas do canteiro de obras do item 6.2.1.1 Controles
Ambientais das Obras Principais”. Desde o 29º RSAP, existem dois registros de desvios
com atendimento atrasado, os quais se referem especificamente sobre o gerenciamento
de áreas contaminadas na antiga Central de Resíduos e no antigo Galpão de Jateamento
e Pintura.
6.2.1.2
Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP
Como anexo ao 30º RSAP foi encaminhado para análise o Relatório Gerencial Mensal
da Coordenadora (RGM-C-PCAI e PRAD), emitido em junho de 2020. Apesar do nome
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mensal, o relatório consolida as informações referentes ao 1º semestre de 2020, além de
mencionar os dados relevantes das atividades de Coordenação do PCAI e PRAD
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;
Arquivos kmz com a localização dos Registros de Desvio (NC e RO) emitidos;
Padrão de Sistema de Supervisão Ambiental da Obra Principal da UHE Belo Monte;
Relatórios Fotográficos de Inspeção;
Planilhas de gestão dos desvios (ROs e RNCs) resultantes das inspeções nas
atividades das executoras;
Quantitativo de RDs sob a coordenação da BIOCEV;
Mapas dos RDs do PCAI e do PRAD;
Mapa dos Pontos de Controle.

O RGM-C-PCAI e PRAD inclui o 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.
O RGM-C reportou ainda, em relação à gestão da conformidade, a realização das
reuniões ordinárias do PAC e das reuniões extraordinárias.

57

As atividades da BIOCEV foram encerradas ao fim do mês de junho de 2020. Na
reunião de 13/08/2020 foi informado que todas as atividades de supervisão ambiental
foram assumidas pela equipe da NE.
6.2.1.3
Controles Ambientais nas Obras do Entorno
No período não houve alteração na estrutura ou forma de atuação na supervisão das
obras do entorno, ainda que as atividades tenham se mantido restritas em função da
pandemia. No período ocorreram 2 lockdown nas cidades onde são executadas as Obras
do Entorno. Portanto, com base nas informações e evidências apresentadas, pôde-se
conferir que as rotinas do setor foram devidamente adaptadas ao período de pandemia e
os principais elementos da gestão foram acompanhados satisfatoriamente.
De acordo com o relato da equipe, as rotinas empregadas nas OEs estão muito mais
alinhadas com as rotinas até então empregadas na Obra Principal, termo que perde
sentido a partir deste período de monitoramento, pois não há mais atividades vinculadas
aos Consórcios Construtor ou Montador. Existem, desta forma, contratadas vinculadas à
Operação e Manutenção, além daquelas em processo de finalização das Obras do
Entorno.
Ainda que as inspeções de campo estivessem restritas, a sistemática implementada pelo
setor permitiu a emissão de 204 Registros de Desvios (RDs) e 6 Notificações
Contratuais, sendo 2 em abril e 4 em maio/2020. No período foram realizadas 8
reuniões de alinhamento (por videoconferência), sendo 4 em abril e 4 em maio/2020.
Dentre os RDs emitidos, aqueles relacionados com Licenças de Operação de
fornecedores de materiais (54), Autorizações para destinação de resíduos (39) e
Potabilidade de água (30) tiveram maior ocorrência.
A Equipe de MA apresentou o Painel de Gestão de indicadores que se encontra em
desenvolvimento, agora com previsão de apresentar os primeiros resultados no próximo
período. Como evidência, foi apresentada a atual proposta de indicadores (dashboard).
A adoção de indicadores ambientais tem fundamental importância na avaliação e
acompanhamento da gestão.
A quantidade de contratos acompanhados tem gradativamente diminuído a cada
trimestre, o que tende a reduzir a carga de trabalho da Equipe de Meio Ambiente;
porém, deve-se manter o esforço e melhorar a efetividade e profundidade do
monitoramento e acompanhamento das empresas. A distribuição geográfica das obras
tem se concentrado no entorno do empreendimento.
Considerando as particularidades de cada contrato e os aspectos ambientais relacionados
com o escopo, foi sugerido que a NE criasse categorias diferenciadas para dosar o
esforço e critérios de acompanhamento. Inclusive, esse fator poderia auxiliar na
determinação de quais contratos são prioritários para acompanhamento por meio de
inspeções e quais podem ser acompanhados remotamente. Ainda que não tenha ficado
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explícita esta diferenciação, devido às restrições de pandemia, houve, de fato,
priorização de contratos e avaliações, o que permitiu que a equipe tivesse tempo para
desenvolver outros trabalhos, em especial aqueles relacionados com a estruturação da
gestão interna.
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 (PAC). O PRAD das áreas do COMGEV, conforme já foi informado na
Seção 6.2.1, será realizado a partir do ano agrícola de 2020/2021.
Esta seção está atualizada com as informações fornecidas no 18º RC e na
videoconferência realizada em 12/08/2020 como parte da 30º missão de monitoramento
socioambiental.
A Tabela 6.2.2.a, 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
Ano Agrícola
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Total

Quantitativo Previsto a Recuperar
(ha)
0,5
186,32
95,45
561,76
215,91
199,81*
251,28*
188,29
1.699,32*

Quantitativo de Áreas Recuperadas
(ha)
0,62
145,54
203,14*
580,41*
192,90*
123,56
198,91**
145,01
1.607,38

(*) 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.
(**) 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 2020.

A Tabela 6.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados entre os anos de
2012 a 2020. Com relação aos quantitativos desta tabela, é interessante relatar que no
ano agrícola de 2019/2020 foi realizada a recuperação de 77% das áreas previstas. Isso
se deve à destinação, pela NE, de uma parte das áreas para armazenamento estratégico
de rocha e para apoio da operação. Apesar disto, o quantitativo global de áreas
recuperadas é muito satisfatório, sendo que foi implantado PRAD em 95% do total de
áreas estimadas para recuperação.
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Tabela 6.2.2.b
Quantitativos efetivamente realizados – 2012 a 2020
Ano
Agrícola

Hidrossemeadura
(ha)

Plantio com
herbáceas
(ha)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Totais

0,00
0,00
16,28
38,02
42,87
0,00
0,00
0,00
97,17

0,00
16,04
186,86
542,39
150,03
122,30
216,20
145,01
1378,83

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Quincôncio
(ha)
0,62
96,78
3,42
36,89
27,40
95,36
209,73
5,55
565,75

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Nucleação (ha)

Área Total
Recuperada
(ha)

0,00
32,72
177,54
505,50
104,60
8,82
0,0
0,00
829,18

0,62
145,55
203,14
580,41
192,90
123,56
216,20
145,01
1607,39

A Tabela 6.2.2.c mostra uma série de áreas em que a implantação do PRAD estava
prevista para o ano de plantio de 2020/2021, mas que foram antecipadas aproveitando o
fim do período de 2019/2020.
Tabela 6.2.2.c
Áreas de PRAD no Sítio Belo Monte antecipadas (em ha)
Unidades Construtivas
Portaria – Margem Direita
Bota fora da antiga BR 230
Central de concreto e britagem
Jusante BFD
Carpintaria e Votorantim
Total

Área a Recuperar
1,33
3,09
13,64
5,69
18,73
42,48

A Tabela 6.2.2.d mostra a relação das demais áreas que ainda devem ser recuperadas
pelo CCBM no ano de plantio de 2020/2021, todas localizadas no Sítio Belo Monte.
Tabela 6.2.2.d
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Unidades Construtivas
ETE
Acessos e serviços
Áreas de escritórios e apoios centrais
Total

Área a Recuperar
0,63
0,43
3,81
4,87

As atividades de manutenção, que compreendem adubação, coroamento, replantio,
calagem e outros serviços associados, continuaram a ser realizadas conforme o previsto,
assim como a avaliação da situação das áreas implantadas. Merece ser destacada a
antecipação do coroamento e controle de formigas para 45 dias após o plantio, que
diminuiu muito a competição com o mato, e o replantio total com espaçamento 3x2 das
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áreas em que havia sido adotada a nucleação nos anos agrícolas anteriores, mas que não
alcançaram 80% de taxa de sobrevivência de mudas.
O Parecer Técnico 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC fez um resumo das informações
sobre a implantação do PRAD contidas nos 11º, 12º, 13º, 14º e 15º RC, analisou a
realização das principais atividades, os indicadores, o atendimento das metas e apontou
os principais problemas ou defasagens a serem enfrentados. A continuidade da análise,
por parte do IBAMA, da implantação do PRAD, resultou nos Pareceres Técnicos
28/2020-COHID/CGTEF/DILIC e 74/2020-COHID/CGTEF/DILIC, especificamente
com relação aos aspectos que foram questionados pela NE. Segue um breve resumo
destas questões:





Os relatórios de consolidação devem explicitar o número de mudas por hectare e o
número de espécies por hectare. Além disto, devem ser adotadas as taxas
recomendadas na Nota Técnica 11/2019/COHID (Sei 4836479), e confirmadas nos
demais documentos, de 150 espécies/hectare e 1.666 plantas/hectare. Nos relatórios
do PRAD não existe uma lista de espécies utilizadas, mas apenas a informação de
que no ano de 2019/2020 foram utilizadas 34 espécies, repetindo os últimos 3 anos,
quando o número de espécies variou entre 26 e 38 espécies. Por outro lado, a
questão da densidade de mudas no plantio foi corrigida pela adoção de plantios
heterogêneos com espaçamento 3x2 e/ou replantio total das áreas de nucleação que
não se desenvolveram da maneira desejada.
Os relatórios devem conter também o quadro dos quantitativos executados ano a
ano, incluindo os anos futuros, para ser possível um entendimento do andamento do
programa e do atendimento do cronograma.
O uso de espécies exóticas para adubação verde ou proteção/melhoria do solo,
herbáceas ou gramíneas, foi discutida reiteradas vezes pelas equipes da NE e
IBAMA. A NE considerava não existir problema no uso de espécies exóticas, desde
que esta não apresentasse comportamento de invasora ou de problema para o
desenvolvimento do plantio. O IBAMA, por sua vez, admitiu o uso apenas de
herbáceas exóticas, mas ressaltou que herbáceas e gramíneas exóticas deveriam ser
combatidas em todas as situações que apresentassem comportamento ruderal, ou
seja, muito agressivo.

Essas questões foram discutidas no 18º RC e devem ser acompanhadas na continuidade
do PRAD (Programa 3.2). No entanto, é interessante que as decisões quanto à adoção
ou abandono de um método ou procedimento sejam cada vez mais embasadas nas
observações e resultados do monitoramento do desenvolvimento dos plantios.
6.2.3
Operação e Manutenção
A NE, por meio da empresa BIOCEV, manteve a supervisão ambiental das atividades
de operação da Eletronorte e Manserv, que atuam na operação das Casas de Força de
Pimental e de Belo Monte.
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Durante o período foi mantido o regime de prevenção ao COVID-19, com as atividades
de supervisão mantidas com frequência quinzenal.
Na reunião virtual realizada em 12/08/20 para a presente missão, a Eletronorte foi
representada pelos Gerentes de Meio Ambiente da Eletronorte e pelos Técnicos das
empresas subcontratas da Eletronorte, Scovan e Hidrosan.
A empresa Scovan manteve no período 3 profissionais alocados diretamente no projeto,
responsáveis principalmente pela gestão de resíduos, pelo tratamento da água de
abastecimento, pelo tratamento de efluentes gerados nas áreas operacionais, e pelo
atendimento a emergências ambientais. Já a empresa Hidrosan tem executado a gestão
da ETA e da ETE, para o que dispõe de dois profissionais exclusivos.
Na atual situação de combate ao COVID-19 houve redução de pessoal, sem, contudo,
apresentar prejuízo aos monitoramentos dos sistemas de tratamento de efluentes e gstão
de resíduos. Foi estabelecido um regime de revezamento, garantindo sempre a
permanência de um profissional em cada uma das usinas.
Registros de Desvios
Eletronorte
Durante o período, 3 Desvios foram registrados na Eletronorte, sendo eles:






Foi verificado que a Eletronorte não apresentou, por meio do SGP-Sistema de
Gestão de Projetos da Norte Energia, o RGM-E Relatório Gerencial Mensal
referente à revisão do mês de Janeiro de 2020. O mesmo foi revisado e postado pela
Biocev dia 04/03/2020.
Foi verificado que a Eletronorte não apresentou, por meio do SGP-Sistema de
Gestão de Projetos da Norte Energia, o Relatório Gerencial Mensal referente ao mês
de Fevereiro de 2020, não atendendo ao prazo de até dia 10 de cada mês, conforme
ATA-PAC-Extraordinária-09-2017.
Foi constatado que a Eletronorte não realizou a limpeza dos reservatórios de água da
UHE Belo Monte prevista para novembro de 2019, em desacordo com o
Procedimento de Higienização dos Reservatórios de Água da UHE Belo Monte
OGGA-UHE-BM-01.3. A periodicidade quadrimestral é estabelecida na Legislação
Estadual 5.882/94, comprometendo a qualidade da água para o consumo dos
funcionários.

Segundo relatório gerencial emitido pela BIOCEV, ao final do período todos os desvios
foram devidamente atendido pela Eletronorte, de modo que a mesma não possuía
Registros de Desvios em andamento.
Manserv
Para a Manserv não foram registrados desvios no período.
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Valecam
Para a Zavettaro foram registrados 14 desvios em abril, sendo 13 RO e 1 NC. Todos
foram encerrados. Todos os RO estavam relacionados ao assunto Processos Erosivos –
Construtivo, e a NC a Organização e Limpeza.
Reuniões de coordenação
A BIOCEV manteve as reuniões periódicas de coordenação com a Eletronorte, sendo
registradas 3 reuniões no período, em 14/05/20, 29/05/20 e 17/06/20. Após o evento do
COVID-19, essas reuniões estão sendo mantidas de maneira virtual.
A BIOCEV também realizou reuniões no período com as demais empresas, incluindo
Manserv, Valecam, Zavattaro, Cidade Limpa, JM Serviços, Mota Engenharia, Real
Recuperadora e Rocha Engenharia.
Gestão de Resíduos
Eletronorte
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 a empresa Lwart Lubrificantes, que é autorizada para dar destinação
adequada a esse tipo de resíduo.
Nos meses de abril, maio e junho de 2020 a Eletronorte realizou inspeções nas áreas e
locais das usinas de Pimental e Belo Monte destinadas à coleta e armazenamento de
resíduos, de onde os mesmos são transportados após pesagem ou conferência, conforme
o caso, para a Central Provisória de Resíduos localizada na UHE Belo Monte.
Os coletores atendem à padronização estabelecida nos procedimentos internos e nos
requisitos legais aplicáveis. Os resíduos gerados são segregados e armazenados
provisoriamente na Central de Resíduos das UHE Belo Monte e Pimental, e, por ocasião
da destinação final, é emitido o Manifesto Interno de Resíduo – MIR para cada tipo de
resíduo.
Os resíduos gerados nas unidades de Belo Monte e Pimental são apresentados nos
Quadros 6.2.3.a e 6.2.3.b. a seguir.
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Quadro 6.2.3.a
Resíduos gerados nas atividades de operação da UHE Belo Monte
Tipologia

Uni

Classe

Abr

Mai

Jun

Total
no
Período

Acondicionamento

0

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

250

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

525

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

Oleosos
Óleo contaminado com
água ou outro produto
químico
Resíduos contaminados
com (tinta, óleo, solvente,
impermeabilizante, produto
químico e graxa); trapo,
papel, papelão, lata,
ferrugem, plástico,
reagente, reatores
danificados, pilha, bateria,
filtros, embalagem, isopor,
areia, madeira, brita,
serragem e borracha.
Resíduos com Mercúrio

lt

R1

0

R6

Unid.

R1 ou
R4

Resíduos recicláveis não
perigoso (papel, plástico,
sucata, vidro)

KG

R3, R4
ou R5

137

110

84

331

Resíduos Comuns não
recicláveis (papel de
banheiro)

kg

R3, R4 e
R5

102

54

34

190

Resíduo orgânico

KG

R6

45

38

31

114

525

80

0

kg

Lâmpadas com vapor
metálico (sódio ou
mercúrio), e iodo

150

0

0

20

0

Domésticos
Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final
Aterro Sanitário do
Consórcio
Construtor Belo
Monte
Aterro Sanitário do
Consórcio
Construtor Belo
Monte
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Quadro 6.2.3.b
Resíduos gerados nas atividades de operação da UHE Pimental
Tipologia

Uni

Classe

Abr

Mai

Jun

Total
no
Período

Acondicionamento

1.000

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

91

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

Oleosos
Óleo contaminado com
água ou outro produto
químico
Resíduos contaminados
com (tinta, óleo, solvente,
impermeabilizante, produto
químico e graxa); trapo,
papel, papelão, lata,
ferrugem, plástico,
reagente, reatores
danificados, pilha, bateria,
filtros, embalagem, isopor,
areia, madeira, brita,
serragem e borracha.
Resíduos com Mercúrio
Lâmpadas com vapor
metálico (sódio ou
mercúrio), e iodo
Domésticos
Resíduos recicláveis não
perigoso (papel, plástico,
sucata, vidro)
Resíduos Comuns não
recicláveis (papel de
banheiro)
Resíduo orgânico

lt

R1

0

0

0

35

0

kg

R6
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Unid.

R1 ou
R4

80

125

0

205

KG

R3, R4
ou R5

65

48

40

153

kg

R3, R4 e
R5

221

113

94

428

KG

R6

53

42

34

129

Encaminhado ao
Aterro Sanitário de
Belo Monte
Encaminhado a
Central de Resíduo
de Belo Monte
Encaminhado ao
Aterro Sanitário de
Belo Monte

Outras empresas executoras
GRI Koleta
A GRI Koleta é a responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos no
empreendimento, englobando os resíduos gerados por diversas empresas executoras,
incluindo: CCBM, COMGEV, BIOS, ELETRONORTE, EAS – Hospital Santo
Agostinho, NE, STCP – PRAD, VRBM (Vila Residencial Belo Monte), VRSJ (Vila
Residencial São Joaquim), Belo Monte do Pontal, Cidade Limpa Ambiental.
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Nos RGMEs de abril, maio e junho da GRI foram encaminhados os inventários de
resíduos e as planilhas de gerenciamento de resíduos, discriminando os totais para cada
uma das empresas.
De acordo com as planilhas de gerenciamento de resíduos de abril, maio e junho, as
quantidades geradas e destinadas e as empresas que geraram estão discriminadas no
Quadro 6.2.3.c, a seguir. Como se observa, desde abril a empresa COMGEV não
gerava mais resíduos. Já o CCBM gerou resíduos até junho, provavelmente derivados
das atividades de desmobilização.
De acordo com as planilhas, as sobras de concreto e entulho de construção e as sobras
de madeira da construção civil são destinadas a bota-fora; a sucata de papelão, plástico e
latas de alumínio, a sucata metálica, as lâmpadas fluorescentes e de vapores metálicos e
as pilhas e baterias vão para reciclagem; os resíduos orgânicos, os resíduos e sanitários,
bem como o lodo de ETE e os EPI usados (não contaminados) vão para o aterro
sanitário; os resíduos/EPIs/estopas contaminadas e o resíduo ambulatorial (infectante e
perfuro cortante) são incinerados.
Manserv
Os resíduos da empresa Manserv, são coletados pela Eletronorte conjuntamente e
encaminhados à gestão da GRI.
Valecam
Como anexos aos RGMEs da Valecam foram encaminhados os inventários de resíduos,
os quadros de controle de destinação e os manifestos de carga (quando houve
destinação), para os meses de abril, maio e junho.
Segundo informado nos RGME, em abril e junho não houve geração de resíduos, a não
ser orgânicos. Em maio foram gerados 0,2 m3 de Resíduos sanitários; 0,3 m3 de
Madeiras sem valor comercial e 3 kg de Mistura de diferentes tipos de papel e papelão.
Em relação à destinação dos diversos tipos de resíduos gerados, o RGME de abril
informa que recipientes plásticos em geral não contendo resíduo perigoso, EPI's usados
não recuperáveis, papel/papelão, orgânicos e sanitários (papel higiênico) são destinados
ao aterro sanitário de Altamira. Madeira sem valor comercial fica armazenada em baia
no canteiro do km 55. Há resíduos que são destinados para a empresa GRI Koleta em
determinados meses.
Em abril, maio e junho houve apenas destinação de resíduos orgânicos, sendo 3,3 kg em
abril; 1 kg em maio; e 1,2 kg em junho.
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Quadro 6.2.3.c
Gerenciamento dos resíduos pela GRI Koleta no trimestre
Tipos de resíduos
Sobras de concreto, entulho de
construção

Quantidade
total
12000 kg

Sucata de papelão, plástico e latas
de alumínio

4011 kg

Sucata metálica

1872 kg

Resíduo orgânico

16848 kg

Resíduos sanitários (não
recicláveis)

89479 kg

Sobras de madeira de construção
civil
Lodo de ETE (gordura – ETE/cx
de gordura)
EPIs usados (não contaminados)
Lâmpadas fluorescentes e de
vapores metálicos
Pìlhas e baterias
Resíduos/EPIs/Estopas
contaminadas
Ambulatorial (infectante e
perfuro)

10725 kg

Empresas
Abril
VRBM, VRSJ, Cidade
Limpa
Eletronorte, CCBM, VRBM,
VRSJ, NE, Cidade Limpa,
Lira Contrim
VRBM, Eletronorte, Cidade
Limpa,
Eletronorte, CCBM, VRBM,
Cidade Limpa
CCBM, VRBM, VRSJ,
Eletronorte, Lira Contrim,
BM Pontal, Cidade Limpa,
STCP
VRBM, VRSJ, Lira
Contrim,

Quantidade
total

Empresas

Quantidade
total

Maio

Empresas
Junho

0 kg

-

6000 kg

Cidade Limpa

3661,8 kg

Cidade Limpa,
Eletronorte, CCBM

1737,3 kg

Cidade Limpa,
Eletronorte, NE

2925,0 kg

Cidade Limpa

6890 kg

Cidade Limpa, NE

9446,8 kg

CCBM, BIOS, Eletronorte,
Cidade Limpa

6552,0 kg

Cidade Limpa,
Eletronorte, BIOS

71227,0 kg

CCBM, BMPontal,
Eletronorte, NE, Cidade
Limpa

62426,0 kg

CCBM, BMPontal,
Eletronorte, NE,
Cidade Limpa

924,0 kg

NE

0 kg

36 kg

VRBM, Cidade Limpa

40 kg

Cidade Limpa

60,0 kg

Cidade Limpa

650 kg

650 kg

CCBM

26,0 kg

NE

125 kg

Eletronorte

179,0 kg

CCBM

45050 kg

CCBM
Eletronorte, CCBM, Cidade
Limpa
STCP

0 kg

0 kg

3199,56 kg

Eletronorte, NE, CCBM,

22727,6 kg

CCBM, Eletronorte,
Cidade Limpa

CCBM, Eletronorte,
Cidade Limpa

45 kg

CCBM,

93,8 kg

1457,0 kg

CCBM, EAS HSA

931,4 kg
204,2 kg

CCBM, EAS HSA
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Zavattaro
Como anexos aos RGMEs da Zavettaro foram encaminhados os inventários de resíduos,
os quadros de controle de destinação e os manifestos de carga (quando houve
destinação), para os meses de abril, maio e junho.
No trimestre, os resíduos gerados foram (Quadro 6.2.3.d):
Quadro 6.2.3.d
Resíduos gerados pela Zavattaro no trimestre
Entulho misto (concreto, tijolos, telhas, areia, outros)*
Madeira – resíduos de embalagens*
Sucata de ferro*
Sucata de alumínio*
Sucata de papelão
Recipientes plásticos em geral não contendo resíduo
perigoso*
Resíduo de alimentação
EPIs diversos

abril
3970 kg
203 kg
0 kg
92 kg
130 kg

maio
100 kg
80 kg
70 kg
60 kg
50 kg

junho
0 kg
570 kg
0 kg
150 kg
170 kg

153 kg

40 kg

155 kg

110 kg
102 kg

50 kg
120 kg

190 kg
215 kg

Foram destinadas as seguintes quantidades de resíduos, para o Aterro Sanitário de
Altamira (Quadro 6.2.3.e):
Quadro 6.2.3.e
Resíduos destinados ao aterro sanitário
Período

Papelão
(kg)

Plástico
(kg)

Metal
(kg)

Alumínio
(kg)

EPIs
(kg)

Madeira
(kg)

130
50
170

153
40
155

0
70
0

92
60
150

102
120
215

203
80
570

Abril
Maio
Junho

Entulho
Misto
(kg)
3.970
100
0

Orgânico
(kg)
110
50
190

Gestão de Efluentes
Eletronorte
Como parte da rotina da inspeção, foram mantidos os monitoramentos da Estação de
Tratamento de Efluentes (ETEs) e das Caixas Separadoras Água-Óleo (CSAO). Os
laudos das ETEs e CSAO em cada mês monitorado foram apresentados no Relatório
Gerencial Trimestral da Eletronorte. O monitoramento foi conduzido pelas empresas
Scovan e Hidrosan.
Os resultados obtidos nos monitoramentos dos sistemas de tratamentos de efluentes e
CSAO de Pimental e Belo Monte no trimestre são apresentados nos Quadros 6.2.3.f e
6.2.3.g, que incluem também a comparação dos parâmetros aos padrões da Resolução
CONAMA No 430/2011.
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Quadro 6.2.3.f
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte
Sistema de tratamento

Situação do efluente frente à
CONAMA 430/2011

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 1-Pátio
de Transformadores

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-2-Casa de Força (UGH’s-1 a 8)

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-3-Subestação

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da Caixa Separadora Água-Óleo
CSAO-4-Casa de Força (UGH’s-9 a 18)

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Data das Coletas
27/04/20
22/05/20
26/06/20
27/04/20
22/05/20
26/06/20
27/04/20
22/05/20
26/06/20
27/04/20
22/05/20
26/06/20
27/04/20
22/05/20
26/06/20

Quadro 6.2.3.g
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental
Situação do efluente frente à
Conama 430/2011

Sistema de tratamento
Saída
da
CSAO
Transformadores
Caixa Separadora
Subestação

do

Pátio

Água-Óleo

de

Todas atenderam a Resolução
430/11.

CSAO-

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-UGH’s

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Data da Coleta
28/04/20
21/05/20
26/06/20
28/04/20
21/05/20
26/06/20
28/04/20
21/05/20
26/06/20
28/04/20
21/05/20
25/06/20

Observa-se nos Quadros 6.2.3.f e 6.2.3.g que as unidades de tratamento de efluente
industrial e de efluente doméstico estão funcionando adequadamente e atenderam aos
parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA.
No período passou também a ser informado o monitoramento da CSAO-4, que atende
às unidades geradoras 9 a 18 da unidade de Belo Monte.
Com base no exposto, observa-se que os sistemas existentes estão adequados para
atender ao estabelecido na legislação nacional, devendo ser mantido o rigor nas análises
e acompanhamentos.
Como exposto anteriormente, a Eletronorte reitera à NE a importância da instalação dos
equipamentos de controle e medição, por exemplo, fluxômetros e horímetros, com o
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objetivo de determinar o volume que entra em cada CSAO, o volume que fica retido e o
volume de efluente tratado, assim como possibilitar o tempo de residência necessário
para que o processo de tratamento seja realizado de forma eficiente.
Outras empresas executoras
GRI Koleta
O efluente sanitário gerado na área de atuação da GRI Koleta é tratado na ETE do
empreendimento. A limpeza da fossa séptica, o transporte e destinação são de
responsabilidade da NE.
Segundo informado nos RGME, no estágio em que se encontram as atividades, não há
geração de efluentes industriais pela empresa. Se, porventura houver fluxo na caixa
separadora de água e óleo, com lançamento de efluente industrial, será realizada a
contratação de empresa específica para atividade de coleta de amostra para análise dos
parâmetros, conforme diretrizes normativas.
Manserv
Os efluentes gerados pela empresa Manserv têm sido conduzidos para as lagoas
facultativas em Belo Monte. Segundo o monitoramento, a eficiência das lagoas atende à
Resolução CONAMA 430/11.
Em Pimental os efluentes, antes de serem encaminhados às Lagoas Facultativas, passam
por biodigestores, cujo efluente segue para Belo Monte por meio de caminhão limpa
fossa.
Valecam
Segundo os RGME, quando há geração de efluente sanitário, o mesmo é transportado
por caminhão limpa-fossa e destinado à ETE, com geração de manifesto de carga de
efluentes, neste caso.
Para o período, não houve geração de Efluentes Sanitários Tratados em abril e junho
devido às atividades estarem paralisadas. Em maio, o efluente do acesso Bangu Limão
foi destinado na fossa séptica do canteiro principal.
Quanto aos efluentes industriais, os RGMEs informam que a lavagem de máquinas e
equipamentos é realizada em oficinas e lava-jatos licenciados, possuindo canaletas de
drenagem e caixa separadora de água e óleo.
Zavattaro
Segundo os RGME, os efluentes sanitários oriundos dos banheiros químicos gerados
nas frentes de serviço são destinados à mesma rede coletora instalada no canteiro de
apoio para o tratamento na ETE da vila residencial de Belo Monte, que está sobre
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controle da NE. Os RGMEs apresentaram as planilhas de controle da destinação dos
efluentes para abril, maio e junho.
Quanto aos efluentes industriais, foi informado nos RGMEs que o sistema separador de
água e óleo - SAO foi concluído no mês de dezembro de 2019. Na oficina mecânica são
realizados somente pequenos reparos e/ou trocas de filtros sendo que a manutenção
mecânica preventiva dos equipamentos, quando necessária, está sendo direcionada para
oficinas da cidade de Altamira. Com a conclusão da SAO, o monitoramento foi iniciado
no mês de janeiro de 2020.
Foi informada a ocorrência de problema no mês de abril de 2020, quando os níveis do
lençol freático se elevaram no canteiro de apoio, devido ao alto índice de chuvas
ocorridos. O novo SAO foi instalado, juntamente com a execução de um novo emissário
de efluentes tratados. O monitoramento da eficiência foi retomado durante o mês de
maio. Foram apresentados como anexo aos RGME os laudos do monitoramento de
entrada e saída do sistema separador de água e óleo para os meses de maio e junho,
verificando-se que os resultados atendem aos limites da Resolução CONAMA 430/11
para os parâmetros que a mesma controla.
Controle de Emissões Atmosféricas
Eletronorte
O monitoramento de fumaça preta é realizado pela área de meio ambiente lotada na
coordenação de O&M da Eletrobras Eletronorte, que efetua campanhas trimestrais de
controle de emissão de fumaça preta de todos os veículos movidos a diesel (de
propriedade ou a serviço da Eletrobras Eletronorte) e motores estacionários
disponibilizados para garantirem situações de falta de energia nas Usinas, conhecidos
como Geradores Diesel de Emergência (GDE), movidos a óleo diesel ou biodiesel,
conforme descrito no Procedimento Operacional Monitoramento de Fumaça de
Veículos e de Fontes Fixas OGGA-UHE-BM/PI03.6. São realizados treinamentos com
as equipes de manutenção mecânica preventiva, de forma a reciclar os conhecimentos
adquiridos em treinamento de amostragem de fumaça preta realizados anteriormente.
A aferição da fumaça preta é feita mediante observação e comparação no ponto de
escapamento do cano, dos gases expelidos pelo motor, utilizando a Escala de
Ringelmann, conforme NBR 6016, considerando avaliação o teor de fuligem. Os
equipamentos monitorados no período apresentaram resultado satisfatório, não havendo
ocorrências de anomalias envolvendo a emissão de fumaça preta que demandassem
manutenções corretivas.
Outras empresas executoras
GRI Koleta
Segundo informado nos RGMEs, a empresa possui procedimento operacional específico
para esta questão, o PO GRI BM 001 Monitoramento de Fumaça Preta.
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Nos meses de abril, maio e junho foram realizados 06 (seis), 04 (quatro) e 04 (quatro)
monitoramentos e medição da fumaça preta nos equipamentos pesados sob a
responsabilidade da GRI KOLETA, respectivamente. Isso abrange 100% da frota dos
equipamentos a diesel em cada mês. Inspeções nos equipamentos são realizadas,
diariamente, pelos operadores através de Check-List de Equipamentos / Veículos.
Todos os veículos monitorados apresentaram resultados satisfatórios. No entanto, em
caso de resultados insatisfatórios, o referido equipamento será paralisado de imediato e
realizado o reporte das informações para os responsáveis das empresas locadoras, para
que tomem as devidas providências.
Manserv
Da mesma forma, na Manserv, a inspeção de emissão de fumaça negra é realizada em
todos os veículos movidos com motor a diesel e ou que possuam fontes estacionarias
com motor a diesel. A metodologia utilizada para a medição também é escala de
Ringelmann. Em caso de anomalias, é impedida a circulação até que o veículo tenha
passado por regulagem do motor e a nova medição constatar resultados menores ou
iguais ao padrão dois da Escala de Ringelmann. No período, todos os veículos utilizados
pela Manserv apresentaram conformidade.
Valecam
A empresa informou, nos 3 RGMEs que está sendo dada continuidade ao
acompanhamento das emissões atmosféricas, sendo realizados monitoramentos de
fumaça preta nos equipamentos fixos e móveis. Apesar disso, a planilha de controle da
medição de fumaça preta mostra apenas resultados para maio, informando que foram
avaliados 6 equipamentos, sendo o total na unidade, todos com resultados satisfatórios.
Em abril informa-se que não houve medições, e para junho nada foi apresentado.
Zavattaro
Segundo os RGMEs, o monitoramento de fumaça preta foi realizado em 100% da frota,
nos equipamentos móveis que utilizam o diesel como combustível. Caso os veículos
monitorados apresentem resultados insatisfatórios, estes são paralisados, sendo
realizada a manutenção corretiva. Sua liberação se dá através da verificação da correção
dos itens irregulares apresentados no monitoramento. Em abril e maio foram feitos 29
laudos cada, e em junho, 28, todos com resultados satisfatórios.
Desvios identificados nos períodos anteriores
No período anterior, em relação ao controle ambiental da operação, foi identificada uma
única situação que demandou ações de investigação, conforme segue.
 Controle da Poluição na Operação - investigar as disparidades entre a
eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes domésticos entre as unidades
de BM e Pimental.
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No 30º RSAP foi informado que a equipe de saneamento da Eletronorte procederá com
a investigação sobre as disparidades entre a eficiência dos sistemas de tratamento de
efluentes domésticos de Belo Monte e Pimental.
Já nas reuniões virtuais ocorridas para a 30° missão, foi informado que o sistema de
tratamento de efluentes domésticos já conta hoje com uma unidade adicional. Foi
explicado que houve a divisão das cargas entre as duas ETEs em Belo Monte, o que
resultou em uma melhora dos índices. Reforçou que está em planejamento uma segunda
ETE em Pimental. O estudo foi encaminhado à Norte Energia.
Foi esclarecido ainda que a segunda ETE de Belo Monte ainda não foi repassada à
gestão da Eletronorte, pois o efluente não é lançado em corpo hídrico, sendo o mesmo
coletado e lançado nas lagoas facultativas do Canteiro de Belo Monte.
Isso seria uma das possíveis causas dos resultados em Belo Monte serem melhores. No
entanto, ressalta-se que tanto os sistemas de Belo Monte como o de Pimental atendem à
Resolução CONAMA 430/11.
Do período anterior ainda existe uma situação pendente, mas que apresenta todos
controles ambientais necessários, como descrito a seguir.
 Na UHE Pimental, providenciar local definitivo para o armazenamento de
tambores de óleo utilizado nas atividades de manutenção. O local deve ser
impermeável, contido, sinalizado e de acesso controlado;
Foi realizada a transferência do óleo de 16 tambores para um isotanque. Os 12 tambores
restantes continuam armazenados em contentores portáteis, sinalizados e com acesso
controlado, até o início do funcionamento dos Sistemas de Armazenamento de Óleo da
UHE Belo Monte. No entanto, devido à necessidade de se manter uma reserva técnica
de óleo em Pimental, a NE está verificando uma área para definir e adequar para o
armazenamento definitivo da reserva técnica.
6.2.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
O 30º RSAP não informou 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
O presente capítulo apresenta e discute os resultados obtidos para a Eletronorte,
responsável pela Operação e Manutenção (Seção 6.3.1), para as empresas contratadas
(Seção 6.3.2), e os dados de Fiscalização Externa – Entidades Oficiais (Seção 6.3.3).
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Nesta missão, em decorrência do monitoramento ter sido realizado por meio de reuniões
virtuais devido às restrições impostas pela pandemia do COVID-19, novamente não
serão presentados Registros Fotográficos de SST.
6.3.1
Operação e Manutenção - Eletronorte
No período, a NE manteve em curso as práticas de supervisão de empresas contratadas e
a consideração adotada a partir do trimestre anterior, que consistiu no agrupamento de
todas as contratadas. Nesse contexto, a Eletronorte ficou com a 18ª posição na
quantidade de Registros de Desvios emitidos, totalizando 21. Continua na pauta de
discussão o sistema informatizado para a gestão dos registros e tratamento estatístico
com painel de gestão. Além disso, será adotada metodologia para tratamento de nãoconformidades.
A Equipe de SST encaminhou, dentre os documentos complementares solicitados após
o monitoramento, a relação de RDs por empresa e tema. Na relação contam:










5 registros de ELETRICIDADE DOCUMENTAL;
5 registros de TREINAMENTOS;
2 registros de CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO;
2 registros de DOCUMENTOS E REGISTROS – CAMPO;
2 registros de ELETRICIDADE CAMPO;
1 registro de ORDEM DE SERVIÇO – O&M;
1 registro de ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA;
1 registro de PLATAFORMA ELEVATÓRIA;
1 registro de SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO.

O representante de Segurança do Trabalho informou que tem tido dificuldades para
encerramento de algumas pendências devido à pandemia; porém, que os materiais para
correção da iluminação chegaram. Em relação aos extintores, ainda existem dificuldades
pelo fato de a empresa contratada estar localizada distante da usina, havendo
dificuldades logísticas. Outro tema motivador de pendências foi a limpeza e
organização, que está sendo mais bem equacionado no período. Por fim, em relação ao
transporte, também estão sendo adotadas ações para correção das pendências.
No contexto apresentado, é esperado que no próximo período existam menos desvios
atrasados.
Em relação ao acompanhamento de temas identificados em missões anteriores, seguem
informações atualizadas e organizadas de acordo com a Norma Regulamentadora (NR)
correlata:


Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em instalações e serviços em
eletricidade: a empresa selecionada foi contratada; porém, a implantação do
software de gestão das informações comprobatórias do atendimento foi postergada
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em decorrência das restrições ocasionadas pelo COVID-19. De acordo com a
atualização apresentada, a equipe da empresa seria mobilizada em setembro/2020;
Norma Regulamentadora nº 12 – Máquinas e equipamentos: de acordo com a NE,
existem variadas metodologias no mercado para atendimento da presente norma,
além do texto da mesma ter sido recentemente revisado. Nesse cenário, o
empreendedor planeja gerir/controlar os riscos com o pessoal interno no âmbito do
Registro de Não Conformidade nº RNC 0004/2020, cujo plano de ação foi revisado
no 2T20;
Norma Regulamentadora nº 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão: a empresa
contratada foi mobilizada, conforme previsto no monitoramento de maio/2020 e os
ensaios para atualização dos prontuários já começou. Os ensaios serão realizados ao
longo do segundo semestre de 2020, acompanhando o período de manutenção das
unidades geradoras;
Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia: não há evidências de que a Eletronorte
tenha elaborado um Programa de Ergonomia que contemple as atividades da
Operação e Manutenção; porém, indicou que o estruturará com equipe interna a ser
requisitada quando possível por causa do estado de pandemia. Pelo lado da NE,
aguarda-se definição da nova estrutura para avançar sobre qualquer decisão de plano
de ação;
Norma Regulamentadora nº 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: a Equipe de
SST da NE fez avaliação de todos os tanques de armazenamento das usinas e
chegou à conclusão sobre a aplicabilidade em um dos tanques, sendo necessária a
elaboração de análises de risco específicas para todos os demais. No entanto, está
sendo estudada a possibilidade de reduzir a capacidade do tanque por um ou dois
menores, o que reduzirá o esforço de gestão;
Norma Regulamentadora nº 23 – Proteção Contra Incêndios: o processo de
adequação das usinas à legislação estadual ainda está em curso, bem como
instalação de sistemas/ equipamentos na UHE Belo Monte (todos os recursos já
estão instalados na UHE Pimental);
Norma Regulamentadora nº 35 – Trabalho em Altura: a empresa Thommem foi
mobilizada e apresentou relatório, que está sendo avaliado quanto à viabilidade de
implantação.

Em função do término da construção do pátio e do entorno da Casa de Força, além da
redução do fluxo de veículos e consequente término do acesso por funcionários do
CCBM, foi registrado, na última missão, que é necessário que a NE elabore e implante
projeto(s) de sinalização vertical e horizontal para orientar o trânsito nas vias internas,
proibições e restrições para pedestres e veículos no interior das usinas. Nenhuma
novidade foi apresentada neste monitoramento.
Em relação à parada para manutenção das unidades geradoras, prevista para o segundo
semestre de 2020, foi feito e está sendo seguido o planejamento de execução.
Atualmente existem equipes distribuídas em até 4 máquinas, inclusive considerando o
distanciamento seguro por causa da pandemia. Existem cerca de 100 pessoas,
distribuídas/separadas por galeria para minimizar riscos. De acordo com as informações
do Superintendente de Manutenção, Operadores foram designados e estão dedicados às
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atividades de manutenção/parada. Dois coordenadores da NE foram disponibilizados
para intermediar as atividades.
Registro de acidentes
Nenhuma ocorrência de acidente envolvendo funcionários da Eletronorte foi registrada
no período.
6.3.2
Gestão das Empresas Contratadas
Supervisão de SST
Considerando que a Equipe de SST passou a gerir suas contratadas de uma mesma
maneira, após o término das atividades de construção e montagem, inclusive analisando
e reportando os resultados de forma consolidada, esta seção passará a apresentar os
principais resultados e discussão a partir do monitoramento no que tange às empresas
contratadas. A exceção é a Eletronorte, que, devido ao seu escopo e relevância, foi
apresentada em seção específica (Seção 6.3.1).
Foram mantidas as reuniões de integração com empresas que iniciaram contratos no
período.
A supervisão das atividades foi mantida no período, ainda que com restrições e grande
redução de verificações. No total, foram registrados 881 Registros de Desvios – RD. A
NE apresentou em seu RGT-SST as 10 empresas com mais registros (cerca de 52% do
total). São elas:











RN Peres (94 registros, com 85 atendidos);
CCBM (58 registros, 52 atendidos);
Tontini (57 registros, 45 atendidos);
Hydro Carajás (44 registros, 39 atendidos);
Manserv (37 registros, 16 atendidos);
Usitech (37 registros, 30 atendidos);
Machado & Acosta (35 registros, 20 atendidos);
Hidro Saneamento (35 registros, todos atendidos);
J A Fontenele Júnior (34 registros, 25 atendidos);
Hidrogeron (31 registros, todos atendidos).

Algumas das justificativas apresentadas foram que, logo após a mobilização das
empresas, estas apresentam maior quantidade de registros, como foi o caso da
MACHADO & ACOSTA e a R N PERES, esta última tendo mobilizado 3 contratos no
período.
A Eletronorte também fez parte desse ranking, porém ficou na 18ª posição, com 21
RDs.
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Os temas também foram ranqueados, apresentando-se na Figura 6.3.2.a, a seguir, os 10
temas com mais registros.
Figura 6.3.2.a
Distribuição dos desvios entre os 10 temas com maior número de registros

A apresentação dos 661 RDs acima, distribuídos em 10 principais temas, corresponde a
77% do total registrado no período (363 em abril, 278 em maio e 240 em junho/2020).
O percentual de resolução atingiu um mínimo de 47% no período; porém chegou a um
acumulado de 82% em 2020, conforme apresentado na Figura 6.3.2.b.
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Figura 6.3.2.b
Distribuição dos registros por mês e percentuais de resolução dos desvios

Dados estatísticos
As empresas contratadas continuaram a apresentar seus dados estatísticos (quantidade
de Horas-Homem de Exposição ao Risco – HHRE; quantidade de acidentes com e sem
afastamento; quantidade de dias de afastamentos; e, quantidade de Horas-Homem de
Treinamento – HHT), os quais permitiram o cálculo das taxas de frequência.
No caso da Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA (Figura
6.3.2.c), cujo resultado está representado por mês, houve extrapolação do Valor
Máximo Admissível (VMA) em dois meses do trimestre. O valor acumulado no ano
ainda está abaixo do limite. Não ficou evidente que a NE avalie o conjunto de eventos
para verificar alguma tendência ou possibilidade de intervenção. No entanto, o
empreendedor indicou que se reúne com as empresas que tiveram ocorrência “para
salientar e corroborar com a adoção de medidas mais efetivas de controle e mitigação
dos riscos”.
Em relação à Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento – TFCA (Figura
6.3.2.d) houve extrapolação do VMA em todos os meses fato não registrado desde o
início do ano, quando o limite foi reajustado para corresponder ao cenário da fase de
operação e manutenção do empreendimento. Da mesma forma, as empresas
responsáveis pelos eventos foram convocadas para adoção de práticas mais seguras.
Ainda que os limites das taxas de frequência tenham sido extrapolados, a Taxa de
Gravidade TG (Figura 64.3.2.e) ficou abaixo do VMA, o que significou que os eventos
foram pouco graves, ou seja, resultaram em poucos dias de afastamento.
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Figura 6.3.2.c
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA

Figura 6.3.2.d
Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento – TFCA
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Figura 6.3.2.e
Taxa de Gravidade TG
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Acidentes
Após solicitação de envio na documentação complementar (após o monitoramento), a
Equipe de SST apresentou a distribuição dos acidentes entre as empresas, data de
ocorrência, tipo de acidente (com ou sem afastamento), descrições e a quantidade de
afastamento, quando houve.
A distribuição foi a seguinte:






Abril/2020: 4 acidentes, sendo 2 com afastamento envolvendo funcionários da
empresa Invictus, que realiza a segurança patrimonial. Ambos os eventos
envolveram ataque de animais peçonhentos durante a ronda noturna, os quais
resultaram num total de 6 dias de afastamento. Os dois outros eventos correspondem
a ocorrências sem afastamento com funcionários da empresa Zavattaro, que efetua a
manutenção das barragens e vias de acesso; nos dois casos houve projeção de
material durante a limpeza com roçadeira e resultou em ferimento no rosto e perna,
respectivamente;
Maio/2020: 3 acidentes, sendo 1 com afastamento e os outros dois. O primeiro
evento envolveu funcionário da Zavattaro também com projeção de material,
ocasionando hematoma no dedo do pé. Outra ocorrência envolveu funcionário do
CCBM executando atividade de plantio (PRAD), que lesionou sua mão após
escorregar no talude e tentar se segurar. O último acidente, com afastamento de 5
dias, decorreu de entorse de tornozelo após a funcionária da AIIEGA descer da
embarcação;
Junho/2020: 2 acidentes, sendo 1 com afastamento envolvendo funcionário da
Sapore (preparo/fornecimento de alimentação), que foi atingido no rosto por produto
químico (água, água sanitária e detergente) após o balde cair. O segundo evento sem
afastamento acarretou lesão no braço de um funcionário da Manserv, empresa de
manutenção da usina, ocasionada por projeção de partícula da cabeça da talhadeira
que estava sendo usada.

Na avaliação dos eventos acima, notam-se causas imediatas relacionadas a picada de
animais peçonhentos (2 eventos) e projeção de materiais (5 eventos), representando
quase 78% das ocorrências do trimestre. Muito se registra sobre a necessidade de a NE
adotar mecanismos de análise global de eventos, inclusive para direcionar a avaliação
de seus técnicos, promover/influenciar campanhas temáticas, buscar soluções
tecnológicas com seus contratados, entre outras. Não se evidencia, por exemplo, que os
resultados da supervisão sejam cruzados com as ocorrências, tampouco que se resgate o
histórico de eventos anteriores para verificar recorrência de situações similares.
Certamente, a NE trata de cada ocorrência individualmente e foi evidenciado que as
empresas que tiveram registros de acidentes foram chamadas para reuniões
extraordinárias.
Em relação aos acidentes, existem oportunidades de melhoria de gestão ou ao menos no
reporte e externalização do esforço da equipe nessa área.

81

6.3.3
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 demais executoras da fase de operação, fundamentais
para que o Projeto seja desenvolvido atendendo aos requisitos do licenciamento e
demais padrões legais aplicáveis.
A avaliação a seguir baseou-se nas informações recebidas da NE, contidas no 30º
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de abril a junho de
2020), no 18º RC emitido em 31/07/2020, em documentos recebidos pós-vistoria, e em
dados coletados pelo Consultor Ambiental Independente durante as reuniões telefônicas
mantidas com a NE e/ou empresas por ela contratadas.
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Conforme descrito nas Seções 5.1, 5.2 e 6.2, tanto a NE quanto a Eletronorte têm
mantido um sistema de gestão integrado SGI, com procedimentos voltados para a
Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança e do Trabalho de Qualidade.
Os procedimentos até agora implementados mostram-se adequados e suficientes para
gerenciar os aspectos e impactos ambientais da fase de operação. Sem prejuízo ao
exposto, o SGI da NE está sendo ampliado para as demais áreas, além das
Superintendências, a Socioambiental e de Assuntos Indígenas e a de Gente e Gestão.
Na presente missão de monitoramento socioambiental independente, de agosto de 2020,
foram apresentados os avanços possíveis nas questões do SGI para o período,
considerando aqueles trabalhos passíveis de realização em regime Home Office ou
mesmo aqueles realizados de maneira limitada in situ, frente ao combate ao COVID-19.
No período, destaca-se o bom andamento das atividades de levantamento de aspectos e
impactos ambientais, perigos e riscos, treinamentos à distância e reuniões de
coordenação e alinhamento. Além disso, foi dado andamento na elaboração de
documentos do SGI.
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No período ainda foi contrata a consultoria BGC para apresentar uma nova proposta de
restruturação da empresa baseada no Orçamento Base Zero (OBZ), sendo prevista a
entrega de uma proposta para otimização de gastos e alinhamento do processo
orçamentário das atividades e projetos da companhia, conforme posicionamento
estratégico.
Devido ao COVID-19, um cronograma definitivo ainda não foi proposto, sendo o
mesmo construído ao longo das possibilidades de realização de atividades. Contudo,
para alguns temas específicos já existe um planejamento, como a realização de
auditorias internas, continuidade de treinamentos e formação de agentes
multiplicadores.
No período foram ministrados treinamentos de meio ambiente conforme exposto no
Quadro 5.1.1.b. Também foi definido um cronograma anual o qual vem sendo
devidamente seguido com treinamentos à distância.
A Brigada permaneceu com suas atividades rotineiras e promoveu o acompanhamento
diário dos empregados com sintomas de gripe, reportando essas informações ao Comitê
de Crise formado pela NE. No período não houve nenhum treinamento simulado por
parte da Brigada de Emergência para evitar aglomerações e atender os protocolos de
prevenção adotados pela NE. Está prevista a retomada dos simulados no segundo
semestre de 2020. Destaca-se que a estrutura da Brigada em Belo Monte, foi transferida
para o antigo ambulatório da COMGEV, proporcionando melhor estrutura de apoio para
as ações da Brigada.
Em relação à gestão das atividades operacionais, a Eletronorte manteve 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
No 430/11.
Reuniões virtuais relativas aos controles e monitoramentos ambientais realizados pela
Eletronorte estão sendo mantidos e inspeções quinzenais são também conduzidas pela
BIOCEV. Mesmo com a redução de efetivo, técnicos para os temas ambientais têm sido
mantidos em sistema de revezamento nas atividades operacionais de Belo Monte e
Pimental.
Quanto à estrutura organizacional, para a implantação do SGI, atualmente a empresa
conta com 16 colaboradores de 6 diferentes superintendências, os quais trabalharam em
regime Home Office. Além destes, encontram-se em processo de formação agentes
multiplicadores que irão futuramente complementar esta equipe. Com base nisso, podese considerar que o número de pessoas qualificadas para dar andamento à implantação
plena do SGI mostra-se adequado e capacitado.
No que se refere às questões de saúde e segurança do trabalho, a NE não avançou no
planejamento para a Gestão de Perigos e Riscos, correspondendo à etapa de
planejamento do Sistema de Gestão. Assim, permanece a Matriz de Perigos e Riscos
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apresentada anteriormente (“planilha piloto”), em fevereiro/2020. Nesse
monitoramento, a Equipe de SST apresentou uma proposta de reestruturação da forma
como faz a gestão, intitulada de Novo Sistema de Gestão de SST baseado nos seguintes
pilares:






Atendimento aos Requisitos Legais;
Sistema de Gestão de SST (SGI);
Programa Bem estar (vida saudável e ergonomia);
Transformação da Cultura de SST;
Atendimento a Emergências.

Essa nova gestão estará voltada para o risco de SST, independentemente da sua origem.
Nesse contexto, as contratadas terão acesso ao mapeamento de riscos e perigos, além
dos controles previamente pensados/planejados pela NE. É esperado que exista a
formalização da participação da Equipe de SST com seus requisitos nos procedimentos
adotados pelo Setor de Suprimentos. Maiores detalhes estão apresentados na Seção
5.1.2.
O nível de aderência das atividades executadas pela Eletronorte aos procedimentos
emitidos pela NE tem se mantido estável, como se demonstrou ao longo das reuniões
mantidas durante a presente missão de Monitoramento (agosto/2020). Pendências ainda
são registradas; porém, nenhum ponto de atenção mereceu destaque, além daqueles já
relatados neste documento. A participação de representantes da operação, manutenção,
de SST e da Equipe de SST da NE, demonstra sinergia e boas discussões sobre
importantes pontos em desenvolvimento da gestão, em especial no que concerne à
integração entre áreas numa mesma metodologia de gerenciamento de risco.
O resultado, se analisado sob a ótica de ocorrência de acidentes ou danos à saúde dos
trabalhadores, certamente é bastante satisfatório. Poucos acidentes têm ocorrido já há
alguns trimestres, mais especificamente após o término da construção e montagem. Esse
fato levou a NE a diminuir o Valor Máximo Admissível (VMA) para as taxas de
frequência de acidentes. No entanto, o que se discute é a necessidade de adoção de uma
metodologia sistêmica, eficiente e independente de pessoas. Em resumo, espera-se que o
sistema possua mecanismos de gestão capazes de proporcionar segurança e bem estar
aos funcionários e visitantes, além de ferramentas de monitoramento e de análise de
informações para se determinar a efetividade ou a necessidade de ações de
correção/melhoria.
A Equipe de SST foi mantida no período, sem alterações após aquela registrada em
decorrência do término das atividades de construção e montagem. No entanto, o
dimensionamento sempre deve ser alvo de avaliações sobre adequação da
qualificação/capacidade dos profissionais ao momento do empreendimento e da
quantidade de profissionais em relação às necessidades.
A Equipe de SST mantém válido o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, que juntos
disciplinam a dinâmica de identificação de riscos ambientais e o monitoramento da
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saúde ocupacional dos trabalhadores da NE. A mesma cobrança estende-se às empresas
contratadas: dentre os documentos solicitados para início dos trabalhos estão esses
programas.
A Eletronorte está com seu PPRA e PCMSO vencidos desde julho/2020 e deve renoválos o quanto antes. Além do que esses programas disciplinam, todas as atividades
desenvolvidas em áreas de risco são precedidas de Análise Preliminar de Risco – APR
no Sistema SAP/R3, sendo os mesmos considerados na emissão de Ordens de Serviço.
A NE e suas contratadas possuem rotina de aplicação de treinamentos em SST; porém,
o RGT-SST não forneceu muitos detalhes, além de alguns percentuais de treinamento
das horas-homem de exposição ao risco mensais e a indicação de treinamento em NR10 da equipe própria da NE. De fato, existem restrições de aplicação de treinamento
devido à pandemia; porém, essa deficiência já é registrada há algum tempo.
Nenhuma informação adicional foi apresentada que possibilitasse qualquer análise.
Além disso, não se nota uma associação entre os treinamentos aplicados com o
desempenho alcançado no período, por exemplo.
Em relação à estrutura organizacional da Equipe de SST, a NE reduziu seu quadro de
funcionários em decorrência da desmobilização das empresas da fase de implantação.
Neste período, não houve alterações na equipe.
O dimensionamento da equipe, como registrado em oportunidades anteriores, deve
garantir a manutenção das atuais rotinas, além de todo o esforço necessário para
participar adequadamente do planejamento, implantação e acompanhamento dos novos
processos do Sistema de Gestão Integração, incluindo os procedimentos na Operação e
Manutenção.
No caso da Eletronorte, havia uma equipe de 3 técnicos que revezava em cada uma das
usinas, um dos quais atuava na coordenação local residente. Essa estratégia adaptou-se
ao trabalho remoto no atual período de pandemia. Continuam inexistindo bases para
declarar a adequação do organograma; inclusive, a unificação das informações de
desempenho no processo de supervisão das empresas contratadas no RGT-SST ocultou
o resultado da Operadora/Mantenedora. É possível que a definição dos mecanismos de
gestão pela NE acabe validando essa estratégia da Operadora das usinas.
Gestão da conformidade legal do empreendimento
Em relação aos requisitos legais, conforme exposto na Seção 5.1.1 a migração do
Sistema CAL foi realizada pela empresa responsável (IUS Natura); porém, após esta
etapa, verificou-se que as responsabilidades para a verificação e atendimento da
conformidade legal não estavam adequadas à realidade da Norte Energia. A distribuição
de responsabilidades frente aos requisitos legais mapeados encontra-se em revisão
interna, e no próximo período será possível ter um quadro mais claro sobre o nível de
atendimento aos requisitos legais aplicados ao projeto que já foram mapeados.
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Alguns planos de ação elaborados a partir de pendências de atendimento de Normas
Regulamentadoras seguem em paralelo com a metodologia de gestão dos requisitos
legais.
Supervisão ambiental e sistemática de tratamento de não conformidades das OE
A Equipe de Meio Ambiente tem conduzido ajustes na metodologia de Supervisão
Ambiental das OEs, inclusive o processo tem se mostrado cada vez mais alinhado com a
gestão das demais contratadas, já que os consórcios construtor e montador estão
desmobilizados. As restrições ocasionadas pela pandemia impediram as visitas de
campo; porém, reuniões virtuais e análise de registros foram mantidas, o que permitiu a
continuidade da supervisão. Portanto, o avanço no desenvolvimento do Sistema de
Gestão Integrado pela Equipe de SGI auxiliará a Equipe de Meio Ambiente na adoção
de práticas mais assertivas e, certamente, na obtenção de melhores resultados.
Sistema de Gestão - Foco SST
A NE mantém metodologia fundamentada na gestão/supervisão de suas contratadas, das
quais exige a adoção e a manutenção dos controles sobre os principais requisitos ligados
à segurança do trabalho e à saúde ocupacional. Num primeiro momento, as empresas
recebem treinamento de integração no formato de reunião; depois, o atendimento às
exigências legais é verificado por meio da Supervisão de SST. Gera-se Registro de
Desvio para as irregularidades e aguarda-se a resolução.
Na presente missão de monitoramento, a Equipe de SST apresentou a proposta de uma
nova gestão, que será voltada para o risco de SST, independentemente da sua origem ou
empresa envolvida. As contratadas serão envolvidas e terão acesso aos controles
previamente pensados/planejados pela NE. Para tanto, foi definido um conjunto de
prioridades (pilares):






Atendimento aos Requisitos Legais;
Sistema de Gestão de SST (SGI);
Programa Bem estar (vida saudável e ergonomia);
Transformação da Cultura de SST;
Atendimento a Emergências.

A Eletronorte mantém ativo o seu “Manual de Procedimentos de Segurança –
Complexo Belo Monte”, que sintetiza os seus procedimentos corporativos, ou seja,
esses não são exclusivos da UHE Belo Monte. Com a implantação do sistema de gestão
pela NE, a tendência é que esses procedimentos internos sejam substituídos pelos novos
documentos/diretrizes.
Portanto, continua sendo necessário enfatizar que a NE deve considerar as diversas
sugestões que têm sido registradas nos relatórios anteriores: (i) considerar a
identificação de riscos das atividades alvo da supervisão/monitoramento, além daqueles
executados pelos funcionários próprios; (ii) alinhar os termos e conceitos para viabilizar
uma supervisão/monitoramento mais adequado; (iii) analisar criticamente os resultados
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e definir ações de melhoria ou até mesmo de atenuação de controles; (iv) considerar o
registro de não-conformidades para identificação de causas básicas ao menos para
desvios críticos e sistêmicos, o que proporcionará o tratamento efetivo; entre outras.
Outra possibilidade nessa mesma linha é buscar causas imediatas ou básicas comuns
entre os acidentes e propor ações para direcionar a avaliação de seus técnicos,
promover/influenciar campanhas temáticas, buscar soluções tecnológicas com suas
contratadas, entre outras.
Cumprimento dos Programas de SST exigidos por Lei
A NE possui implantados os principais programas legais requeridos pela legislação para
a gestão de funcionários próprios. Para gestão de suas contratadas, exige a elaboração
de programas antes da mobilização, bem como mantém metodologia de Supervisão de
SST, que avalia o nível de aderência das empresas aos requisitos legais e programas de
SST. A Equipe de SST começou a fazer levantamento para melhorar a integração entre
as CIPAs das empresas; porém, não finalizou o trabalho. A discussão completa desse
conjunto de assuntos está apresentada na Seção 5.1.2.
A Eletronorte possui programas de SST elaborados e implantados para seus
funcionários. A necessidade de melhoria está vinculada ao desenvolvimento de uma
forma de apresentar os resultados das ações previstas nos programas legais,
comprovando o nível de conformidade. O resultado obtido pela Eletronorte no período
está apresentado na Seção 5.2.
Supervisão de SST e sistemática de tratamento de não conformidades
A NE mantém sua dinâmica de supervisão de obras já adotada desde o período de
implantação do empreendimento. Nesta missão de monitoramento foi apresentada a
estratégia da nova proposta a ser adotada para a fase de operação plena, iniciada em
janeiro/2020.
Ainda que sempre tenha existido metodologia de supervisão, importantes pendências
não foram identificadas por este canal, tampouco foram tratadas em outros mecanismos
típicos de um sistema de gestão, como é o caso da gestão de requisitos legais e outros
ou então o registro de não-conformidade. No entanto, tão logo a pendência foi
identificada, análise mais detalhada foi efetivada e um conjunto de ações foi endereçado
de modo a buscar sua resolução. Neste contexto, os pontos de atenção recaem sobre:
i.
ii.

Atendimento integral aos requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 13,
mais especificamente sobre Vasos de Pressão, cuja resolução tardou a ser adotada;
porém, a resolução das pendências foi iniciada neste segundo semestre de 2020;
Adequação dos sistemas de combate a incêndio nas usinas e a obtenção do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, finalizado na UHE Pimental, mas em
processo de desenvolvimento na UHE Belo Monte. Para ambas as usinas, resta a
obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e a aprovação do Plano de
Atendimento a Emergências e Instruções Normativas correspondentes;
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iii.
iv.

v.

vi.
vii.

Garantia de efetividade do Sistema de Gestão empregado (ou seguido) pela
Eletronorte e início do reporte dos resultados de monitoramento interno
consistente, além da análise crítica e proposição de ações de melhoria/correção;
Avaliação sobre o nível de aderência aos requisitos da Norma Regulamentadora nº
12, determinação das ações de correção correspondentes e elaboração de
cronograma para implantação das correções que se fizerem necessárias, inclusive
considerando a criticidade para efeito de urgência/antecipação. De fato, o
mapeamento inicial foi realizado, restando melhor identificação das obrigações
legais e pendências relacionadas aos equipamentos instalados;
Incorporação de diretrizes junto ao Setor de Suprimentos que endosse a
participação da Equipe de SST na seleção de fornecedores, determinação de
diretrizes contratuais com vistas à SST e formalização da participação do setor na
gestão dos contratos após início;
Adoção de mecanismos de monitoramento capazes de comprovar com
assertividade o nível de implantação e de desempenho em processos considerados
importantes em usinas hidrelétricas;
Implantação de mecanismos de gestão da ergonomia das atividades próprias e dos
terceiros, ainda que limitada a direcionamento, cobrança e monitoramento
(Normal Regulamentadora nº 17).

Condições de Trabalho
No que concerne à NE, 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 NE; 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.
Com a operação plena da usina, a atenção está basicamente ligada aos processos
vinculados à operação, manutenção e gestão de contratadas com escopos variados,
desde a conclusão de pendências, melhorias e atividades complementares. Nesse
contexto, a Equipe de SST unificou seu reporte do desempenho das contratadas, fato
que tende a ser realidade a partir deste ano. Algumas críticas foram feitas ao formato,
consistência e profundidade da prestação de informações e análise crítica, além da
necessidade de proposição de ações de correção ou melhoria decorrentes do processo de
gestão de contratadas. Maiores informações na Seção 6.3. Considerando que o processo
de Supervisão de SST da NE será revisitado para reestruturação, como proposto pela
NE, é possível que o empreendedor passe a enxergar suas contratadas como parceiras de
negócio, pois sempre contará com mão de obra externa para manter a usina em perfeito
estado de funcionamento e de segurança; não mais com o sentido de supervisão sobre os
Consórcios Construtor e Montador. Nesse cenário, ações de desenvolvimento das
empresas seriam muito bem vindas.
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (áreas de
vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio) existentes para
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os funcionários próprios e aqueles rotineiros (manutenção e preservação) são
consideradas adequadas.
Neste período foi disponibilizado o antigo prédio administrativo e ambulatório do
COMGEV (consórcio montador) para ser ocupado por empresas prestadoras de serviço
temporário (parada de manutenção) e Brigada de Emergência, além do ambulatório da
Usina, considerando que a unidade da Vila Residencial foi recentemente desativada e
desmobilizada.
Na presente missão de monitoramento, novamente não houve resultados apresentados
no RGT-SST que pudessem subsidiar qualquer avaliação de conformidade das
condições de trabalho nas Obras do Entorno, fato que corrobora com as observações
feitas sobre o relatório deste trimestre.
O projeto do prédio de apoio definitivo da UHE Belo Monte (administrativo, brigada,
cozinha/refeitório, vestiários, e outras instalações) estava em processo de aprovação
quando ocorreu determinação da ANEEL de que nenhuma construção para ocupação
humana poderia se situar a jusante de barragens. Essa decisão paralisou o processo de
aprovação, contratação de empresa e construção. Até o fechamento deste relatório não
havia novidades sobre o fato.
Segurança e Saúde da Comunidade
Plano de Segurança de Barragem
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.
Plano de Atendimento a Emergência de Barragem
A implantação do PAE-Barragens foi concluída e simulados em escala real foram
realizados no final de 2019. Nesta mesma época, foi elaborado novo estudo de impacto
de um rompimento acidental diante de melhores dados geográficos da região e evolução
do software de simulação, o que reduziu a área da Zona de Auto Salvamento (ZAS),
incluindo algumas comunidades e excluindo outras. Em julho/2020 foi realizada uma
reunião para divulgação da abrangência revisada, com representantes das Defesas Civis
dos municípios do entorno, do Corpo de Bombeiro e da ANEEL, além da própria NE.
Assim, novas ações serão adotadas e reportadas no próximo trimestre.
Em resumo, a Equipe de Segurança e Emergência de Barragem demonstra possuir
controle sobre as ações em curso para a implantação e manutenção do plano.

89

Preparação e Resposta de Emergências (demais cenários)
O Plano de Atendimento a Emergência – PAE para a fase de operação foi elaborado
pautando-se em cenários com potencial de ocorrência e encontrava-se em fase de
aprovação quando foi detectada mudança da legislação estadual, ocasionando nova
revisão do documento. A revisão não havia sido concluída até o fechamento deste
relatório.
Cabe destacar que a identificação dos cenários emergenciais não se baseou num
mapeamento prévio de processos, fato que tende a trazer maior assertividade na
identificação das possibilidades, considerando as metodologias adotadas para essa
identificação.
Na UHE Pimental, todos os recursos e infraestrutura estão disponíveis. O pedido de
vistoria do Corpo de Bombeiros para a avaliação e posterior emissão do Auto de
Vistoria encontra-se protocolado. Diante do período de pandemia, não há previsão dessa
visita. Por outro lado, na UHE Belo Monte ainda existem adequações de infraestrutura
sendo implantadas; porém, nada crítico. Os recursos humanos e materiais estão todos
disponíveis para uso.
A Seção 5.2.2 traz maiores detalhes sobre o tema, considerado bastante importante para
o empreendimento.
Do ponto de vista da gestão de SST, o Projeto Hidrelétrico Belo Monte apresenta
pendências na implantação, mais especificamente no que tange à obtenção do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros. Por outro laudo, o empreendedor possuir recursos
suficientes para garantir uma proteção e gestão adequada neste quesito.
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico
Belo Monte apresenta bons níveis de conformidade com a legislação brasileira, muito
decorrente da supervisão de SST implantada. No entanto, existem pendências de
atendimento a algumas Normas Regulamentadoras, mesmo que ações estejam
conduzidas, estas tardam a serem concluídas. Nenhum fator com risco grave e eminente
foi identificado, tampouco que inexista gestão por parte da NE. Assim, não há bases
para desqualificar o nível de gestão de SST alcançado no empreendimento, exceto nos
apontamentos apresentados para a equalização da atuação da Eletronorte e estruturação
de uma metodologia de gestão capaz de proporcionar ferramentas de autogestão.
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. Como já mencionado, a migração do Sistema CAL foi
realizada pela IUS Natura, mas a distribuição de responsabilidades frente aos requisitos
legais encontra-se em revisão interna.
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O atendimento das condicionantes da LO 1317/2015 foi avaliado utilizando os dados do
18º RC do IBAMA e do 30º RSAP. Verificou-se que nesse período não houve
mudanças significativas na situação de atendimento. Do total de 36 condicionantes da
LO, 18 são avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE, sendo 3 delas
consideradas atendidas e 15 em atendimento ou com pendência. Do restante, há
divergências entre o IBAMA e a NE em relação à situação de atendimento, conforme
Quadro 3.0.b no Capítulo 3.0.
Em relação às Populações Indígenas, as 13 condicionantes estabelecidas pela Licença
Prévia, assim como, as 08 condicionantes estabelecidas pela Licença de Instalação
(respectivamente, FUNAI Parecer 21/2009 e FUNAI Ofício 126/2011) vem sendo
atendidas desde outubro de 2010. Como já demonstrado, as condicionantes das diversas
fases do licenciamento se sobrepõem aos programas e projetos do PBA-CI e aos
acordos para o atendimento das demandas dos indígenas. Com a emissão da Licença de
Operação não foram impostas novas condicionantes, mas recomendações 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 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).
As 14 ações necessárias recomendadas no contexto da emissão da LO (Informação
223/2015), que também são consideradas obrigações perante o licenciamento que
envolvem os seguintes tópicos: Cumprimento das condicionantes LP e LI; Implantação
do Plano de Proteção Territorial (PPTMX); Retomada do PBA-CI; Inclusão de aleias;
Ações junto aos desaldeados da Volta Grande; Apresentação de plano anual de trabalho
por terra indígena; Revisão da matriz de impacto; Reformulação do PBA-CI; Execução
de Plano de Comunicação para o enchimento do reservatório; Cumprimento dos
compromissos com a transposição (STE); Recuperação das áreas degradadas com as
obras nas terras indígenas; Correção das obras nas terras indígenas; Implantação do
RUC Pedral; Cumprimento dos acordos estabelecidos ao longo do processo. Todos
estes tópicos já foram objeto das ações da Norte Energia e são considerados atendidos,
como demonstram as ações relatadas e analisadas nos relatórios desde 2016.
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Planos e programas do PBA
No que diz respeito ao PAC, conforme disposto na Seção 6.2.1, o CCBM e o COMGEV
continuam implementando as medidas de controle ambiental previstas no Programa de
Controle Ambiental Intrínseco - PCAI e, no caso do primeiro, também do PRAD. O
PRAD das áreas do COMGEV será realizado a partir do ano agrícola de 2020/2021. No
entanto, estas empresas estão com nível de atividade muito reduzido em razão do
encerramento das atividades de construção, montagem e desmobilização das áreas de
apoio, e também pela prevenção da COVID-19.
Também como parte do PAC, as ações previstas no Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho e o Programa de Segurança e Alerta
mantiveram-se ativos. Considerando a intenção da NE em solicitar o encerramento do
programa, deve-se garantir que o SGI abarcará os temas nessa nova fase, bem como
desenvolver um formato de reporte para evidenciar o cumprimento dos compromissos
legais.
No que diz respeito ao controle da poluição nas obras, as medidas estão todas
concentradas no PCAI, que faz parte do PAC. A abrangência do tratamento das
principais emissões e monitoramentos realizados no âmbito do PCAI foi abordada na
Seção 6.2.1.
A BIOCEV, como coordenadora do PAC, acompanhou a aderência ao PCAI nas
atividades dos consórcios CCBM e COMGEV, da Eletronorte, e das empresas GRI
Koleta, Zavattaro, Lira & Cotrim, Manserv, ELM, COBRA, Hidrostec, Coneval,
Allega, Valecam e J. Marques. As atividades da BIOCEV foram encerradas ao fim do
mês de junho de 2020, sendo que a supervisão ambiental foi assumida pela equipe da
NE.
Neste trimestre, em função do encerramento da etapa construtiva, não foi emitido o
RGME do CCBM. Assim, verificaram-se os dados de monitoramentos através do
RGMC da BIOCEV.
Segundo informado, no período o CCBM continuou realizando o monitoramento
semanal da ETE, sendo que os laudos recebidos pela BIOCEV até o dia 19 de junho de
2020 não apresentaram resultados insatisfatórios quando comparados aos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011.
Da mesma forma, o monitoramento mensal de qualidade da água das ETAs do CCBM,
resultou em laudos satisfatórios, quando comparados à Portaria de Consolidação MS nº
5, de 28/09/2017.
Da mesma forma, as análises de qualidade da água em bebedouros, segundo os laudos
recebidos até 19 de junho de 2020, foram 100% satisfatórios em comparação com os
limites da Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28/09/2017, sem necessidade de ações
imediatas de correção.
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Em relação aos efluentes industriais, o RGMC informa que no mês de abril de 2020 foi
desmobilizada a última caixa SAO em funcionamento da executora CCBM, não tendo
mais dados para o cálculo do indicador de % mínima de laudos satisfatórios de caixas
SAO para mês de maio e junho de 2020.
Em relação aos resíduos sólidos, conforme informado, a gestão atualmente é realizada
pela empresa GRI Koleta, contratada pela NE para o gerenciamento dos seguintes
resíduos: CCBM, COMGEV, BIOS, ELETRONORTE, EAS – Hospital Santo
Agostinho, NE, STCP – PRAD, VRBM (Vila Residencial Belo Monte), VRSJ (Vila
Residencial São Joaquim), Belo Monte do Pontal, Cidade Limpa Ambiental. Os
resultados foram apresentados na Seção 6.2.3.
No que diz respeito ao controle da poluição nas atividades de operação, no início deste
Capítulo já se mencionou que a Eletronorte prossegue monitorando os efluentes
domésticos e industriais. Da mesma forma o fazem as demais empresas executoras,
Manserv, Valecam, Zavettaro e GRI Koleta, como se verificou na Seção 6.3.2.
As empresas também fazem o monitoramento de fumaça preta dos equipamentos fixos e
móveis, utilizando a Escala de Ringelmann, e realizam a gestão dos resíduos sólidos.
Supervisão Ambiental da NE - OP
Os resultados da Supervisão Ambiental da NE na OP, considerando as medidas
previstas no PCAI e no PRAD, foram verificados com base no RGM-C nº 06/2020,
emitido pela BIOCEV em junho de 2020, com resultados consolidados para o primeiro
semestre de 2020.
Com base no RGM-C foi possível verificar o status da gestão de desvios do PCAI e do
PRAD para o trimestre abril - junho de 2020, que resultou na abertura de 59 RDs, sendo
23 NCs e 36 RO. Desse montante, 28 RDs referem-se ao PRAD e 31 ao PCAI. Dos
RDs do PCAI, 17 são do CCBM (5 NC e 12 RO) e 14 são da empresa Zavattaro (1 NC
e 13 RO). Os RDs do PRAD são todos do CCBM (17 NC e 11 RO).
Em relação ao fechamento dos RDs emitidos pela BIOCEV até junho de 2020, não
apenas relacionados ao período de abril a junho, ressalta-se que no PCAI restavam 9
registros em aberto, sendo todos referentes a não conformidades, 7 do CCBM e 2 da
COMGEV, localizados nos sítios Belo Monte (7), Bela Vista (1) e Pimental (1). As
categorias dos desvios estão relacionadas a problemas com organização e limpeza (7);
contaminação do solo (1) e produtos químicos (1).
Já em relação ao PRAD, até junho havia 4 RDs em aberto, sendo todos Registros de
Ocorrência. Esses ROs, com status de pendência a vencer, estão todos localizados no
Sítio Belo Monte. As categorias são Plantio e Processos erosivos – recuperação.
Destaca-se que os resultados da aplicação das ferramentas de supervisão ambiental na
operação são apresentados e discutidos na Seção 4.2.3 desse relatório.
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Para os indicadores do PCAI acompanhados pela BIOCEV, os resultados são
apresentados para o 1º semestre de 2020, não sendo possível obter os dados apenas do
trimestre abril - junho:
Indicadores do PCAI

Meta

% de atendimento ao cronograma de vistorias de pontos de controle
% mínima de atendimento ao cronograma de manutenção e limpeza
% mínima de laudos satisfatórios de caixa S.A.O.
% mínima de atendimento de laudos satisfatórios de bebedouro
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de bebedouros
% mínima de atendimento de laudos satisfatórios das ETAs
% de realização de ações imediatas para laudos insatisfatórios de ETAs
% de avaliação de laudos recebidos
% de Laudos Satisfatórios de ETEs
% de Ações Imediatas para Laudos Insatisfatórios de ETEs
% de resíduos recicláveis destinados para reciclagem em relação ao total de
resíduos sólidos urbanos (classe b) destinados

80
85
90
95
100
95
100
100
95
100

1o
semestre
de 2020
81
100
100
100
NA
100
NA
100
100
NA

40

**

NA - Não se aplica, pois não foram emitidos laudos insatisfatórios no período.
** abril = 2%; maio = 11%; junho = não foi possível o cálculo deste indicador, devido ao encerramento do contrato
(PR-S0276/2018) no dia 19 de junho de 2020.

Verifica-se que todos os indicadores atenderam às metas estipuladas, com exceção da %
de resíduos recicláveis destinados para reciclagem em relação ao total de resíduos
sólidos urbanos (classe b) destinados, que ficou bastante abaixo da meta de 40% em
abril e maio. Segundo o RGM-C, devido ao encerramento das atividades da COMGEV,
a partir de janeiro de 2020 o cálculo deste indicador dá-se apenas com base nos
resultados apresentados pela GRI Koleta, e da sucata metálica destinada pelo CCBM.
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%
2º semestre de 2019 = 100%
1º semestre de 2020 = 97%
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%
2º semestre de 2019 = 79%**

* Não foi apresentado o valor deste indicador para o primeiro semestre de 2020.
** Resultado abaixo da meta estabelecida. Para as estruturas que não atingiram a meta de 80%, será realizada a
manutenção com o replantio de espécies arbóreas, atividade a ser realizada após o monitoramento.

Conforme já informado no relatório anterior, as atividades de plantio previstas para o
ano agrícola 2018/2019 foram encerradas, sendo executados 86% do quantitativo
planejado para recuperação, não alcançando a meta de 95%. Segundo informado no
relatório, o motivo do não cumprimento da meta foi a não liberação para
desmobilização das estruturas que estavam previstas para serem recuperadas. O
resultado para o ano agrícola 2019/2020 será calculado no final do período agrícola.
Meio Físico
Nos últimos períodos, o monitoramento socioambiental não verificou desvios
significativos no desenvolvimento dos programas ambientais voltados para os
componentes do meio físico. Considera-se 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
contraposta 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,
109/2019COHID/CGTEF/DILIC,
111/2019-COHID/CGTEF/DILIC,
128/2019COHID/CGTEF/DILIC e 140/2020/COHID/CGTEF/DILIC, os quais analisaram todos
os programas e projetos do Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de
Recursos Minerais.
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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
 14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira
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
Hidrossedimentológico
 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 11.2 - Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques
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

É necessário destacar que, em razão das restrições impostas pelas medidas de combate à
pandemia de COVID-19, as campanhas de monitoramento previstas para abril de 2020,
bem como outras atividades que envolviam deslocamento de equipes e contato com a
população local, foram suspensas. Essa situação foi comunicada aos órgãos ambientais,
especialmente ao IBAMA, por meio das cartas CE 0098/2020-SSAI e CE 0101/2020SSAI, respectivamente de 24 e 26/03/2020. Algumas atividades que deveriam ser
realizadas em abril foram reprogramadas para maio de 2020. Essa situação contempla,
praticamente, todos os planos, programa e projeto listados anteriormente, que foram
continuados sem interrupções após as adaptações necessárias à manutenção do
distanciamento social.
O 18º RC, por sua, atualizou a situação do 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), que segue descrito e comentado.
O 17º RC e o 18º RC, respectivamente, de janeiro e junho de 2020, consolidaram as
informações obtidas durante a execução dos projetos de monitoramento da dinâmica e
da qualidade da água subterrânea.
Para o Projeto de Monitoramento Dinâmico das Águas Subterrâneas, os relatórios
destacaram que foram realizadas as medições conforme a periodicidade e abrangência
previstas, salvo pelas restrições impostas pela pandemia de COVID-19. As leituras
foram 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
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leituras anteriores e, segundo o relatório, corrobora as observações e os modelos
conceituais já apresentados.
Para o Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água permanecem válidas as
observações dos relatórios anteriores, ou seja, 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.
O início efetivo do funcionamento do sistema de tratamento de esgotos na cidade de
Altamira ainda não refletiu em melhora da qualidade da água subterrânea.
O 18º RC atualizou, também, a situação do Projeto de Monitoramento da Atividade
Garimpeira (14.1.1), que apesar de fazer parte do Plano de Gerenciamento Integrado da
Volta Grande do Xingu (14), é executado pela mesma equipe do Programa de
Acompanhamento das Atividades Minerárias (10.2).
O Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira pretende acompanhar a extração
de ouro em garimpos na região da Volta Grande do Xingu ao longo das etapas de
construção e operação, abrangendo a calha do rio Xingu no Trecho de Vazão Reduzida
e sua APP e no seu entorno (na margem direita), e onde, ocasionalmente, ocorreu
atividade minerária no passado. As atividades compreendem as vistorias semestrais (em
março e outubro de cada ano) ao longo rio Xingu, entre a Barragem de Pimental e a
Cachoeira do Jericoá, vistorias nas áreas de garimpo atuais e antigas na margem direita
da Volta Grande e entrevistas com garimpeiros e seus representantes (líderes de
cooperativas e/ou comunitários) e o acompanhamento de processos minerários junto à
ANM. Posteriormente, o acompanhamento da evolução do empreendimento da Belo
Sun foi agregado ao projeto, onde pretende abrir uma mina na margem esquerda do
TVR para explorar minérios de baixa concentração de ouro.
Na vistoria das áreas de garimpo, realizada em maio de 2020, foi verificada situação
semelhante ao que já tinha sido observada em outubro de 2019. Os garimpos, de
maneira geral, estão paralisados, restando apenas a o reprocessamento de pilhas de
rejeito nos Garimpos do Galo e Ressaca e exploração no minério primário no Garimpo
do Galo.
Com relação ao empreendimento da Belo Sun, que irá impactar de maneira significativa
a atividade garimpeira na região, não houve divulgação de nenhuma informação
adicional sobre o seu licenciamento ambiental ou ações judiciais propostas pelo MPPA. Por outro lado, a empresa divulgou a conclusão do Estudo do Componente Indígena
(ECI) nas comunidades Arara da Volta Grande e Juruna-Paquiçamba e a criação de um
Conselho Consultivo para Assuntos Indígenas, Comunitários e Ambientais (ICEA) para
assistir a empresa na discussão dos seus aspectos socioambientais.
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Meio Biótico
Monitoramentos da vegetação
Na presente missão de monitoramento (30ª missão) foi informado que no mês de abril
foram retomadas as atividades de campo dos monitoramentos da vegetação, medição do
nível do lençol freático, campanhas de campo de fitossociologia nos módulos Rapeld e
de fenologia.
No último trimestre, durante a 5ª campanha de remedição das florestas de terra firme
também ocorreu a coleta de solos, onde foram retiradas amostras em seis pontos dentro
de cada parcela de 250 metros. Foram processados os dados brutos das fichas de campo
de fenologia e nível de lençol freático, que correspondem à 30ª e à 28ª campanhas,
respectivamente.
Na 30ª campanha de fenologia foram amostrados 128 indivíduos em relação à fenologia
para as florestas de terra firme (Módulos 2, 3, 5, 6 e 7). Folhas maduras representou
92%, queda das folhas 32%, folhas novas ou brotamento 21% e frutificação 11,7%.
Nenhum indivíduo apresentou a fenofase floração.
O nível do lençol freático para as Florestas de Terra Firme variou entre 0,00 e 4,2
metros no último trimestre. O módulo 5 apresentou 8 poços com água, seguido pelo
módulo 7, com 4 poços e o módulo 6, com 3 poços. Os módulos 2 e 3, somente em
junho/2020, apresentaram 2 e 1 poços com água, respectivamente. Os demais poços não
apresentaram água. Dos poços amostrados com água, 4 apresentaram valores do lençol
inferior a 1 m, sugerindo ser água de chuva.
Quanto ao Monitoramento das Florestas Aluviais, no mês de abril foi executada a
campanha mensal de reforço de amostragem do TVR (monitoramento fenológico das
parcelas do reforço amostral do TVR e medição do recuo do espelho d’água das
parcelas do reforço amostral do TVR). Concomitantemente às atividades do reforço
amostral no TVR, foram realizadas coletas botânicas e registradas imagens das espécies.
Foi realizada também a consolidação das identificações botânicas da 1º campanha de
fitossociologia e florística do reforço do TVR e conferência das inconsistências do
banco de dados.
Em abril, em relação à fenologia para as florestas aluviais do monitoramento contínuo,
reforço da amostragem no TVR, dos indivíduos amostrados (n = 50), 5 encontravam-se
na fenofase de floração e 18 em frutificação. Em relação aos indivíduos da fenologia, o
recuo do espelho d’água variou entre -58,40 e 47,2 m.
No mês de maio, dos indivíduos amostrados (n = 50) em relação à fenologia para as
florestas aluviais do monitoramento contínuo, reforço da amostragem no TVR, 06
encontram-se na fenofase de frutificação e os demais se encontravam em fenofase
vegetativa, mudança foliar. O recuo do espelho d’água em relação aos indivíduos da
fenologia variou entre -0,5 e 23,5 m.
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Em relação às espécies da fenologia para o componente do monitoramento contínuo
(campanha de março), parcelas isoladas em ilha, nenhuma se encontrava em fenofase de
floração. Dos 45 indivíduos amostrados, 100% apresentaram folhas maduras e 20% de
frutificação.
No mês de junho, em relação à fenologia para as florestas aluviais do monitoramento
contínuo, reforço da amostragem no TVR, 10 indivíduos encontravam-se na fenofase de
frutificação e os demais em fenofase vegetativa, mudança foliar. O recuo do espelho
d’água variou entre -256,5 e 0 m em relação aos indivíduos da fenologia.
Em relação às espécies e indivíduos (45) para a fenologia para o componente do
monitoramento contínuo, parcelas isoladas em ilha, foi observado 100% dos indivíduos
com folhas maduras.
Quanto ao Monitoramento das Formações Pioneiras, em abril, das espécies amostradas
em relação à fenologia na vegetação pioneira, folhas maduras continuam sendo a
fenofase de maior representatividade, com 100% dos indivíduos, seguida por queda das
folhas com 50%. A frutificação apresentou-se em duas subfases, com 35%; a floração
foi observada em 10%, e folhas novas ou brotamento não foi observada. A distância do
recuo das águas variou entre 0 e -1,64 m, sendo que 100% dos indivíduos apresentaramse com a base inundada.
No mês de maio, das espécies amostradas em relação à fenologia, folhas maduras
continuou sendo a fenofase de maior representatividade, com 100%, seguida por queda
das folhas com 85%, frutificação e floração com 20% e um indivíduo com folhas novas
ou brotamento, com 5%. A distância do recuo não variou para a atual campanha, onde
100% dos indivíduos apresentaram-se com a base inundada (recuo 0).
No mês de junho foi realizada a 28ª campanha de monitoramento do componente
arbustivo/arbóreo nas parcelas isoladas em ilhas nos dois compartimentos, montante do
reservatório Xingu e TVR. Concomitantemente, executou-se também a 35ª campanha
de monitoramento do componente Podostemaceae nos pontos amostrais, também
situados nos compartimentos acima descritos e na cachoeira do Tapaiunas e Itamaracá.
No âmbito do monitoramento do componente arbustivo/arbóreo é analisada a fenologia
das espécies Couepia cataractae, Strophocactus wittii, Myrciaria dúbia, Tillandsia
arhiza, Laelia gloriosa.
Em junho, das espécies amostradas em relação à fenologia, a fenofase queda das folhas
superou todas as outras, com 100% dos indivíduos nessa condição, seguida por folhas
novas ou brotamento com 50%, seguida por folhas maduras com 25% e frutificação
com 10%. Não foi observado nenhum indivíduo em fenofase de floração. A distância do
recuo variou levemente para a atual campanha, onde 30% dos indivíduos apresentaram
algum recuo (> 0).
Em relação à substituição do Módulo 4, a NE informou que as tratativas foram
interrompidas devido à pandemia do COVID-19, pois um dos próximos passos seria a
realização de uma reunião com os indígenas na Terra Indígena Araras, no Trecho de
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Vazão Reduzida. Como já informado, a NE planeja instalar um novo módulo na terra
indígena mencionada e essa proposta estava sendo discutida internamente.
Recomposição vegetal da APP dos reservatórios
Na 30ª missão, a NE informou, em relação às atividades previstas para o ano agrícola de
2019-2020, que foi executada até o mês de abril a recomposição da cobertura vegetal
em 274 ha, sendo 100 ha de enriquecimento em vegetação secundária (30 espécies) e
174 ha de núcleos adensados em pasto sujo (68 espécies). A meta para o presente ano
agrícola era concluir o plantio em uma área total de 400 ha, sendo 100 ha em vegetação
secundária e 300 ha em pasto sujo. Assim, foi possível cumprir, antes da paralisação em
razão da pandemia, cerca de 68% da área de plantio prevista para o ano agrícola de
2019-2020. O 1º monitoramento e avaliação desses plantios deveriam ocorrer em maio;
porém, foi informado que no momento da 30ª missão estava sendo feita a manutenção
dos plantios com equipe reduzida (coroamento, roçada e replantio). Por meio da CE N°
195/2020–SSAI de 11 de maio de 2020, a NE comunicou ao IBAMA a suspensão das
atividades deste programa, sendo que o plantio dos 87 ha que não pôde ser executado
em 2019-2020 será repassado para os próximos anos agrícolas.
Segundo a NE, as demais atividades do programa, como a busca por matrizes, a coleta
de sementes e a manutenção do viveiro do CEA, seguem em andamento com equipe
reduzida. A partir de 2019, até o momento (junho de 2020), as matrizes marcadas
correspondiam a cerca de 245 árvores de 58 diferentes espécies, sendo 31 espécies
novas no Banco de Dados.
Para o plantio do Ano Agrícola 2019/2020 foram produzidas aproximadamente 166 mil
mudas no viveiro do CEA entre setembro de 2019 a março de 2020, sendo plantadas
aproximadamente 66 mil. Foram utilizadas sementes coletadas nas matrizes, em outras
árvores nativas e sementes do Banco de Germoplasma da UHE Tucuruí. Também foram
adquiridos aproximadamente 121 mil mudas de viveiro florestal localizado em
Altamira. O total de sementes obtidas (matrizes, não matrizes e doação) no período de
referência deste relatório (segundo semestre de 2019 a março de 2020) perfaz
aproximadamente 834 mil. Deste montante, 56% foram semeadas e 36% germinadas.
A manutenção do arboreto (manutenção da área, monitoramento dos indivíduos
plantados e substituição no caso de mortalidade) está prevista para o 2º semestre de
2020.
Destinação madeireira
Na 30ª missão foi relatado que este projeto teve poucos avanços. Informou-se que ainda
não foi finalizado, por questões internas da NE, o processo para a contração de empresa
para realizar um levantamento das toras que restam nos pátios, classificando-as em
servíveis e inservíveis, o que permitirá o planejamento do futuro deste projeto. Essa
contratação estava prevista para o início de 2020; porém, a nova previsão é que ocorra
apenas no 2º semestre.
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A NE informou que não foram feitas novas doações de madeira do projeto para
terceiros; porém, há previsão, para junho deste ano, de uma doação para a recuperação
viária e de pontes no Travessão 60, a fim de viabilizar o escoamento de material oriundo
de uma jazida para a obra de Belo Monte.
Foi relatado que a carvoaria Bellmonte Residues, instalada ao lado das serrarias do
Travessão 27, está atualmente operante, utilizando como matéria-prima os resíduos da
serraria Ipê, com sua licença de operação renovada. Atualmente, a carvoaria está com
20 fornos ativos e 10 fornos em construção.
Em relação à Fauna, diante do novo cenário representado pela pandemia, a NE
reorganizou suas equipes de campo para a realização dos monitoramentos previstos no
primeiro semestre de 2020 e estabeleceu um plano de contingência para as próximas
campanhas, prevendo a capacitação de biólogos locais e eventual participação de
membros de outros estados, seguindo as recomendações da OMS relacionadas aos
testes, quarentena e distanciamento social. O monitoramento da fauna dentro dos
diversos programas ocorre, segundo o cronograma acordado com IBAMA, conforme
apresentado no 30º RSAP e 18º RC e ainda nas apresentações de dados durante a
conference call realizada.
As atividades contínuas de monitoramento mensais ou semanais com foco na vegetação
e animais nas ilhas, e para detecção de tracajás aprisionados no enrocamento do Sítio
Pimental continuam sendo realizadas, e os relatórios específicos foram apresentados
também no 18º RC e 30º RSAP.
Apenas o monitoramento participativo de quelônios e demais atividades realizadas junto
às populações ribeirinhas, assim como à integração entre o componente indígena e o
programa de manejo de quelônios, encontram-se suspensos por determinação do
IBAMA e FUNAI.
Em relação à Fauna Terrestre, no que diz respeito ao monitoramento das ilhas com
vegetação remanescente do RX, a periodicidade é mensal, e os resultados apresentados
semestralmente nos relatórios consolidados até o momento não indicam mudanças
significativas na vegetação das ilhas. Ainda há oferta de alimento para os animais, com
a frutificação e floração das árvores. Os dados apresentados sugerem que as populações
de bugios, a espécie mais numerosa nos avistamentos, deslocam-se entre as ilhas e a
margem.
No que diz respeito ao monitoramento de fauna nos módulos RAPELD, cavidades e
pedrais, os dados das campanhas do primeiro trimestre já analisados foram
apresentados.
Com relação à fauna aquática e semiaquática, as próximas campanhas serão realizadas
no segundo semestre de 2020.
Os Programas de Ecologia de quelônios e de conservação e Manejo de quelônios
tiveram as atividades previstas realizadas segundo as exigências do órgão fiscalizador e
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alterações solicitadas na análise do 15º RC. Não foram realizadas campanhas de
educação ambiental devido à pandemia.
O assentamento dos ribeirinhos na APP vem sendo discutido, com envolvimento dos
conselhos e incluindo a participação das equipes do meio biótico da NE, e durante as
reuniões realizadas durante a missão as questões foram apresentadas também de forma
multidisciplinar, além de acompanhadas por esta auditoria. Segundo levantado na
conference call, a próxima campanha de monitoramento de mamíferos terrestres
permitirá levantar novos dados sobre atividades de caça.
Os pontos levantados pelo órgão fiscalizador no Parecer Técnico no 109/2019 foram
atendidos no 17º RC ou respondidos no ofício CE 010/2020, e a NE aguarda ainda
posicionamento do IBAMA sobre a data para realização de seminário técnico, bem
como respostas aos documentos enviados.
Todas as condicionantes da LO encontram-se atendidas ou em atendimento, conforme
comunicado pela equipe durante a conference call e reportado no 29o RSAP, 17º RC e
suas complementações, e demais documentos examinados.
Em relação à qualidade da água, o Projeto de Monitoramento Limnológico e de
Qualidade da Água, desde o seu início em 2011 até maio de 2020, teve 35 campanhas
de monitoramento trimestral na área de influência do empreendimento e 101 campanhas
de monitoramento mensal de qualidade da água no entorno dos canteiros de obra e em
pontos próximos às vias de acesso e linhas de transmissão.
Durante a campanha trimestral, realizada na época de cheia (maio de 2020), foram
realizadas as coletas para análises de água, de sedimento e da biota aquática nos
diversos compartimentos que integram o complexo UHE Belo Monte. No período
foram realizadas, também, as campanhas semanais, quinzenais e mensais, conforme
previsto no cronograma do presente projeto.
Nos monitoramentos semanais da qualidade da água no Reservatório Intermediário (RI)
e no canal de fuga (ponto a montante) foram registradas concentrações de Oxigênio
Dissolvido (OD) abaixo de 5,0 mg/L, nas profundidades intermediárias e profundas da
coluna d´água, na maioria dos pontos (CN-02, C, RINN-03, CN-04, CN-06, CN-07,
CN-08, CN-09, CN-09C, RIN1 e RIN2) nos meses de abril e maio. No Reservatório do
Xingu (RX), os pontos PAN2, PAN J localizados nos igarapés Panelas, o ponto ALTM,
localizado no igarapé Altamira, o ponto AMB2 localizado no igarapé Ambé, e o ponto
Palha 2 localizado no braço do RX, na margem direita, apresentaram concentrações de
Escherichia coli acima do valor estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005.
Durante o monitoramento mensal realizado em diversos pontos de coleta localizados no
entorno dos canteiros de obra, houve desconformidade para o parâmetro Cor nos meses
de abril e maio de 2020.
No monitoramento trimestral (maio de 2020), diversos pontos (AMB02, RX18, IDM)
localizados no RX apresentaram valores de OD abaixo do valor estabelecido na
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CONAMA 357-CL2. Alguns pontos (RESSACA, RX17, IGCHOCAI e RX11),
localizados no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) apresentaram valores de ferro
dissolvido acima do permitido na legislação. No TRV, diversos pontos (RX07,
IFSA/SEBM, TUC01, RX15, ATURIÁ, IGPAQ, IGTIC, IGCAJ e IGCO) apresentaram
desconformidade para os parâmetros ferro dissolvido e manganês. Alguns pontos
localizados no RI (CANAL Travessão 27, CN01, CN02, CN03, CN04, CN05, CN06,
CN08, CN09, RIN1 e RIN2) apresentaram desconformidades para os parâmetros OD,
ferro e manganês. No Rio Bacajá, os pontos BAC02 e BAC03 apresentaram
desconformidade para o parâmetro ferro dissolvido.
Em relação à biota aquática, foram realizadas até o momento 35 campanhas (entre
dezembro de 2011 a maio de 2020) em toda área de influência da UHE Belo Monte.
Foram registrados 119 gêneros de organismos fitoplanctônicos pertencentes a 9 classes.
A classe com maior número de taxa registrados foi Bacillariophyceae (40), seguida de
Chlorophyceae (30), Zignematophyceae (23) e Cianobactérias (15). Para a comunidade
zooplanctônica, nas 35 campanhas realizadas foram registrados 357 táxons, incluindo
espécies de Rotifera, Cladocera e Protozoários, organismos em fases larvais e jovens de
Cyclopoida, Calanoida e Harpacticoida, assim como organismos pertencentes aos
grupos de larvas de insetos e de Ostracodas. Para a comunidade bentônica, no decorrer
das 35 campanhas foram identificados 83 taxa para a região. Os grupos Chironomidae e
Oligochaeta foram os mais abundantes em todas as campanhas.
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas, o monitoramento das
atividades segue na rotina. A 37ª campanha trimestral foi realizada em maio de 2020
(campanha de cheia), durante a qual foram visitados 85 pontos, além de um banco
flutuante, de pequena dimensão, na área do igarapé Palhal. Setenta e um (71) pontos
apresentaram ocorrência de macrófitas aquáticas e catorze (14) apresentaram ausência
(4 pontos localizados nas áreas do TVR, 8 pontos localizados no RI, 1 ponto no RX e 1
ponto no rio Bacajá).
No RX foram observados catorze (14) pontos com bancos que apresentaram nível grave
(IV) de infestação, em grande parte formados por plantas das espécies Hymenachne
amplexicaulis e Paspalum repens (Família Poaceae).
Nos meses de maio e junho foram verificados acúmulos de plantas da espécie
Eichhornia crassipes junto à barragem Pimental (RX). Durante a campanha trimestral
de maio de 2020, foram os únicos pontos que apresentaram bancos formados por essa
espécie com níveis elevados de infestação na área do RX. Esses pontos devem receber
grande atenção, dada a potencialidade de dispersão da espécie E. crassipes para outras
partes do reservatório.
Na área do RI, o único ponto que apresentou nível grave de infestação foi DIQUE 29,
localizado na bacia do igarapé Paquiçamba, com predominância da espécie Eichhornia
crassipes. Apesar do elevado nível de infestação nesse ponto, o banco tem permanecido
estável, sem evidências de expansão para áreas adjacentes do reservatório.
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Na campanha de maio de 2020 foram identificadas, no total, 403 plantas pertencentes a
78 espécies e 29 famílias. A espécie com maior frequência de ocorrência foi Mimosa
pudica, observada em 30 pontos, seguida de Ludwigia leptocarpa, observada em 27
pontos, seguida de Salvinia auriculata, observada em 26 pontos e Hymenachne
amplexicaulis, observada em 17 pontos.
Entre os meses de janeiro a maio de 2020 não foi realizada remoção de macrófitas
aquáticas nos igarapés localizados na cidade de Altamira (Altamira, Panelas e Ambé, no
RX e no RI).
Para a Ictiofauna, no Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna entre abril e junho
de 2020, foram aferidos todos os dias os parâmetros abióticos (temperatura, pH e
oxigênio dissolvido) no TVR, Canal de Derivação e nos RI e RX.
No trimestre (abril, maio e junho de 2020), para o acompanhamento ambiental do TVR,
foram monitorados vários pontos de qualidade de água, em abril foram monitorados 9
pontos e em maio e junho 10 pontos. Entre os pontos avaliados, foram evidenciados
valores de pH abaixo dos valores limites estabelecidos pela CONAMA 357-CL2, porém
sem riscos para ictiofauna. O TVR também foi monitorado através de sobrevoo por
drone para se obter imagens aéreas de áreas com maior dificuldade de acesso, e
direcionar as equipes caso houvesse necessidade. Durante as vistorias e monitoramento
no TVR, não foram evidenciadas poças com necessidade de resgate em abril e maio. Em
junho, foram resgatados no TVR (trecho 4), e soltos no rio Xingu, 92 peixes,
pertencentes a 19 espécies, totalizando um peso de 0,59 kg.
No trimestre, o monitoramento do Canal de Derivação, RI e RX, e Igarapés da zona
urbana de Altamira, foram registrados alguns valores de OD e pH abaixo dos valores
limites estabelecidos pelo CONAMA 357-CL2. Não foi verificada a presença de peixes
perecidos nesses locais.
Durante a operação comercial das unidades geradoras no sítio Belo Monte e Pimental,
as equipes de acompanhamento ambiental permaneceram realizando vistorias no canal
de fuga e jusante. Além disso, foi feito o monitoramento dos peixes com auxílio de
sonar e acompanhamento dos parâmetros abióticos no canal de fuga e jusante do sítio
Belo Monte. As atividades de monitoramento dos parâmetros abióticos da água foram
realizadas diariamente. Apesar do registro de alguns pontos com valores de OD abaixo
dos valores limites estabelecidos pela CONAMA 357-CL2, não foram registrados
peixes perecidos em decorrência da qualidade da água no canal de fuga do sítio Belo
Monte.
No trimestre, todo o sistema mecânico e elétrico das grades anticardumes de todas as
unidades permaneceram disponíveis para operação. Durante as vistorias não foi
recolhido nenhum peixe perecido.
Foi realizado, entre abril e junho, o monitoramento da ictiofauna a jusante dos sítios
Belo Monte e Pimental, através de amostragens quantitativas e qualitativas da ictiofauna
em cinco pontos amostrais.
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No sítio Pimental, nos meses de abril e maio, foram necessárias manobras para abertura
e fechamento das comportas do vertedouro devido às alterações na geração nas casas de
força auxiliar principal do Sítio Belo Monte. Durante o período não foram registrados
peixes perecidos a jusante do barramento.
No Sistema de Transposição, no trimestre, foram realizados acompanhamento ambiental
e vistorias com observação direta e não foram registradas situações de risco à ictiofauna.
Além disso, foi feita a limpeza do STP com a retirada de galhos que estavam obstruindo
o hexágono.
No trimestre, o monitoramento da ictiofauna foi realizado a jusante dos sítios Belo
Monte e Pimental através de amostragens quantitativas e qualitativas em cinco pontos
amostrais, sendo três em Belo Monte, e dois em Pimental. Os resultados dessa atividade
serão apresentados no próximo Relatório Consolidado para o IBAMA.
No mês de junho, durante as vistorias para recolhimento de peixes perecidos em função
das partidas e paradas de máquina em operação comercial, foram recolhidos 2 peixes
perecidos (Brachyplatystoma filamentosum e Oxydoras niger), totalizando um peso de
24,0 kg.
No sítio Pimental, no trimestre, as UG01-PIM a UG06-PIM permaneceram disponíveis
e em operação comercial, de acordo com a conveniência operativa proposta pelo ONS.
Durante as vistorias não foram recolhidos peixes perecidos decorrentes de paradas e
partidas das UG’s.
Desde o início do monitoramento da ictiofauna na área de influência da UHE Belo
Monte até o presente momento foram registrados 218.374 indivíduos. Esses peixes
foram classificados no total em 402 espécies e morfoespécies, 47 famílias e 12 ordens
taxonômicas.
No período de abril a julho de 2020 foram realizadas diversas atividades, a saber:
campanha de cheia no mês de abril (34º campanha) e campanha de vazante no mês de
julho (35º campanha), coleta de ictioplâncton no período reprodutivo (abril), coletas
adicionais de ictioplâncton para análise de Intensidade X Vazão, coleta de amostras para
a análise de isótopos estáveis e a triagem e identificação do material coletado do
período.
Na 34º campanha (abril) foram coletados 3.767 peixes pertencentes a 135 espécies,
1.039 amostras destinadas para a análise de isótopos estáveis, 1.019 espécimes fixados
para alimentar a coleção do acervo de ictiologia e 168 amostras de ictioplâncton.
Em relação ao Projeto de manutenção do laboratório de aquicultura de peixes
ornamentais do Xingu, no trimestre foram realizadas reuniões técnicas online para
alinhamento das atividades do projeto e sobre a manutenção da estrutura já existente.
Além disso, foi realizado experimento sobre a qualidade espermática em 42 exemplares
machos da espécie Hypancistrussp. “pão” e experimento sobre a qualidade espermática
em 42 exemplares machos da espécie Hypancistrus zebra.
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No Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes, em abril foi realizada a campanha de monitoramento do STP. Nessa atividade
foram capturados 70 exemplares de 6 espécies distintas, com absoluta predominância da
espécie Platydoras armatulus, seguida da espécie Jupiaba acanthogaster. A análise das
gônadas demonstrou variados estádios de maturação, com destaque para maturação
avançada, indicando que abril-maio representa um período importante na reprodução
das duas espécies analisadas. Foi realizada também a campanha de marcação de peixes
com etiquetas PIT, onde foram capturados e marcados 40 exemplares de 15 espécies
distintas capturadas a jusante do barramento.
Em maio também foi realizada a campanha de monitoramento no interior do STP.
Nessa atividade foram capturados 14 exemplares de 8 espécies distintas, com destaque
para as espécies Platydoras armatulus e Creagrutus cracentis. A análise gonadal de 15
exemplares de diferentes espécies apresentou uma elevada porcentagem de indivíduos
(73%) em estágios pós-reprodutivos (desovado/espermiado ou em recuperação),
indicando possível término do período reprodutivo das populações amostradas.
Também foi realizada campanha de marcação de peixes com etiquetas PIT, onde foram
marcados 161 peixes de 28 espécies distintas, capturados a jusante do barramento. O
Sistema de vídeo-imagem teve funcionamento parcial em parte do mês de maio, com
captação de imagens. O sistema foi acionado integralmente nas duas salas de
monitoramento.
Em junho foi realizada a campanha de monitoramento do STP, onde foram capturados
23 espécimes de 9 espécies sendo Tometes kranponhah o mais significativo. Dez
espécimes do total geral passaram por processo de análises de estádio de maturação das
gônadas, níveis de gordura celomática e repleção estomacal. A análise revelou que 80%
dos espécimes estavam em fase juvenil e consequentemente em período pré-reprodutivo
(entre imaturo e em maturação inicial). Oito (8) espécimes apresentaram baixos níveis
de gordura celomática. No entanto, o mesmo número de espécimes apresentou porções
elevadas de estômagos com alimentos.
Foi realizada também campanha de monitoramento de seletividade do STP, a jusante do
barramento de Pimental, onde foram capturados 77 espécimes de 28 espécies. A espécie
Tocantinsia piresi foi a mais representativa. Foram realizadas análises das gônadas,
níveis de gordura celomática e repleção estomacal de 37 espécimes. A maioria dos
espécimes analisados era de adultos e em sua maioria apresentaram maturação gonadal
em estágios pós-reprodutivos, estando 62,16% no estado desovado/espermiado e
32,43% em estado de recuperação, indicando que o auge do período reprodutivo já
ocorreu.
Uma vez autorizadas, em função da Pandemia, as atividades dos colaboradores em
campo foram parcialmente retomadas e o registro de imagens em ambos os visores
continuou da maneira em que vinha sendo realizado antes da COVID-19. Uma vez que
as análises do SVI são realizadas em função de ciclos lunares, o conjunto de dados do
período de 29/04/2020 a 20/05/2020 considera três fases lunares, configurando um ciclo
lunar incompleto. A vistoria de imagens, e o sorteio realizado nelas, resultaram na
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avaliação de 72 horas de imagens, correspondentes a três dias de imagens e a três fases
lunares (crescente, cheia e minguante). A análise de imagens foi realizada em regime de
home office, conforme indicado pelas organizações de saúde competentes.
No último trimestre foi realizada a medição de vazão do STP, atividade com
periodicidade mensal visando a estabelecer variações nos níveis de vazão do sistema ao
longo de todo o ciclo hidrológico.
A NE informou que os reparos que precisam sem feitos no STP, como conserto dos
difusores, substituição de antenas (RFID), alterações nos gabiões, conserto da caçamba
e da comporta, etc., dependem de mão de obra externa e, devido à pandemia, essas
obras não puderam ser realizadas.
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, a NE informou que as reuniões
das ATES retomaram virtualmente, onde a equipe executora mantém os presidentes das
Cooperativas atualizados sobre o andamento das obras do CIPAR. As obras para a
adequação do CIPAR foram retomadas no mês de junho e a previsão para a entrega é
em março de 2021.
No dia 23 de julho, a NE recebeu o Ofício Nº 483/2020/COHID/CGTEF/DILIC
solicitando alterações na apresentação dos relatórios do Monitoramento Participativo da
Pesca Sustentável e observação quanto ao Monitoramento Social dos Pescadores, ambos
relacionados ao Projeto de Incentivo a Pesca Sustentável (PBA 13.3.5). No dia 06 de
agosto, a NE enviou a CE 0479/2020-SSAI, solicitando um prazo de 30 (trinta) dias
para adequar o relatório com as alterações solicitadas. No dia 10 de agosto, a NE
recebeu o Ofício Nº 513/2020/COHID/CGTEF/DILIC, deferindo o pedido de 30 dias
para adequação e apresentação do Projeto 13.3.5. Os resultados consolidados do Projeto
referentes ao último trimestre foram apresentados ao IBAMA no 18º Relatório
Consolidado.
Meio Socioeconômico
Em relação ao andamento dos programas do PBA, vários estão em processo de
finalização de execução. De um modo geral não houve muitas alterações do cenário de
execução do programa em relação à campanha anterior, tendo, no entanto, que passar
por uma adaptação decorrente do distanciamento social imposto pela pandemia do
Corona vírus (COVID-19).
A estrutura organizacional da Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas
(SSAI) permanece a mesma, com destaque para o fortalecimento da atuação
multidisciplinar entre as equipes e transversal com as demais áreas da empresa, com
criação de grupos de trabalho, destacando-se o Comitê de Gestão da Pandemia do
Corona vírus que, no período, teve o fortalecimento de suas ações multidisciplinares.
A usina continuou em funcionamento com acompanhamento de uma infectologista
contratada para esse fim. Em termos de execução das obras previstas no PBA,
praticamente todas foram concluídas e entregues ao poder público.
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O processo de desmobilização de pessoal está praticamente na sua última fase de
conclusão, com a empresa montadora COMGEV totalmente desmobilizada com
encerramento de suas atividades em março de 2020.
A empresa do consórcio construtor CCBM contava, em agosto de 2020, com 28
funcionários ativos, 55 foram demitidos e 128 funcionários estão afastados. Uma pessoa
apenas está mobilizada no canteiro de obras, efetuando a venda dos ativos e no
escritório, em Altamira, estão alocadas 16 pessoas com as demais afastadas devido à
pandemia. Os trabalhos de escritório estão direcionados à digitalização dos documentos
para envio a Andrade Gutierrez em São Paulo, e transferências de passivos. Foi
informado que até dezembro de 2020 ficarão apenas seis colaboradores, após isso
restarão cinco colaboradores até meados de 2021, quando a equipe se reduzirá para três
colaboradores.
Foi informado que estão sendo adotadas medidas preventivas de combate ao COVID-19
seguindo as orientações das organizações de saúde em relação a 50% de ocupação dos
ônibus, utilização de máscaras, distanciamento e uso de álcool em gel, assim como,
cuidados específicos em relação às condições de alimentação.
Até agosto de 2020 foram realizadas nove campanhas semestrais do Programa de
Desmobilização da Mão de Obra – PDMO: seis pela empresa Bios Consultoria
(setembro/2015 a agosto/2018) e duas pela Ferreira Rocha (setembro/2018 a
fevereiro/2020). Em relação à pesquisa primária realizada junto aos trabalhadores, os
dados são atualizados mensalmente, consolidados e analisados por equipe técnica
específica. No caso dos indicadores socioeconômicos, obtidos por meio de pesquisa de
dados secundários em fontes oficiais, os dados são atualizados semestralmente, caso
haja a informação disponível nas fontes de referência. Entre a 1ª e 9ª campanha foram
desmobilizados 32.649 trabalhadores por redução de quadro, dos quais 69,9%
pertenciam aos grupos regional e não regional, e 30,1% ao grupo local.
No período de março a junho de 2020 foram desmobilizados 541 colaboradores, sendo
que deste público 98,9% fazem parte do grupo civil e 1,1% do grupo da montagem
eletromecânica.
No atual momento estão sendo recebidos os dados que subsidiarão a 10ª campanha
(período de março/2020 a agosto/2020) a ser realizada em setembro/outubro 2020. Há
uma previsão de encerramento do programa, tendo em vista a plena operação da UHE
Belo Monte, após a execução da 10ª campanha. Essa alteração depende, no entanto, de
alinhamento junto ao órgão ambiental. Os relatórios são protocolados anualmente junto
ao órgão licenciador, sendo que o 19º RC referente à análise global do projeto será
protocolado em janeiro de 2021.
Em relação ao tema da Regularização Fundiária entre as propriedades adquiridas para
implantação da UHE Belo Monte, existem dois grupos distintos: i) os imóveis
necessários para a implantação do empreendimento – áreas interferidas pelos
reservatórios, canteiro de obras, vila residencial, linhas de transmissão, entre outros,
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cuja regularização encerra-se com o registro em cartório das escrituras em nome da
Norte Energia; ii) os imóveis destinados à implantação dos reassentamentos que, após
seu registro em nome da Norte Energia, a titularidade será transferida aos seus
beneficiários. Para os imóveis adquiridos para relocação assistida (carta de crédito), o
registro dar-se-á diretamente em nome dos beneficiados por esta modalidade de
tratamento.
A Regularização Fundiária Urbana continua com o mesmo status da última missão, uma
vez que, devido à pandemia, foram suspensas as lavraturas, a atualização dos ocupantes,
os registros das escrituras e a entrega das certidões de matrículas aos beneficiários.
Do total de 9.762 imóveis, 4.225 são para reassentamento urbano coletivo e 5.537 para
o reservatório do Xingu (cota 100m) - regularização fundiária das áreas afetadas pela
formação do Reservatório do Xingu, dentro da área urbana de Altamira. A Norte
Energia priorizou a regularização dos imóveis dos RUCs, com cronograma prevendo a
conclusão deste processo de entrega das matrículas individuais para os reassentados até
dezembro de 2021.
Foram concluídas as ações de unificação/desmembramento dos imóveis urbanos para
subdividir em lotes. O RUC Casa Nova está com 90% das habitações regularizadas, ou
seja, escrituras públicas lavradas e matrículas em nome dos beneficiários. Nos demais
RUCs, os avanços são os seguintes: Laranjeiras apresenta 81% de avanço; RUC Água
Azul avanço de 51%; RUC Jatobá avanço de 29%; RUC São Joaquim de 38% e RUC
Tavaquara avanço de 27%.
Dados de maio de 2020 registram que, das 2.476 habitações dos cincos RUCs ocupados,
1.251 já estão com as escrituras registradas e matriculadas. Outras 832 eram posse por
terceiros, destas 168 (20%) já estão regularizadas, 262 (31%) estão em curso de
regularização com a procuração e 402 (48%) estão orientando e buscando o encontro
com o beneficiário ou apresentação da procuração pelo posseiro.
A situação fundiária rural possui, no total, 1.243 imóveis para regularização fundiária –
titulação das terras objeto de negociação para a implantação do empreendimento, que
serão regularizadas em conjunto com os órgãos responsáveis pela política fundiária do
Estado e União. No total são 29 lotes de RRC, 40 lotes do RAR, e 135 lotes de
Relocação Assistida (Carta de Crédito). Em termos de Relocação Assistida (cartas de
crédito), o avanço é de 27% e nos Reassentamentos (RRC e RAR) é de 40%.
Essas áreas rurais dependem da situação do INCRA que, com as mudanças no governo
federal, sofreram atraso na negociação do Plano de Ação que estava sendo executado
entre aquele órgão e a Norte Energia. Atualmente a empresa segue em entendimentos
com os atuais representantes do INCRA, acompanhando as mudanças sendo
implementadas no processo de regularização de terras na Amazônia legal, para dar
continuidade ao cronograma de regularização com previsão de conclusão dos trabalhos
até 2023.
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Em relação, aos imóveis adquiridos para o empreendimento, que serão incorporados ao
patrimônio, no entorno do reservatório, APP, áreas de instalação da geração e da
transmissão, foram realizados os georreferenciamentos e submetidos à apreciação do
Instituto. As áreas do reservatório estão previstas para serem regularizadas até dezembro
de 2022. Já foram resolvidas 221 áreas e há pendência em 2.522 áreas que estão sob a
matrícula da Prelazia do Xingu, atual Diocese de Xingu-Altamira, e que se encontram
em discussão judicial.
O Programa de Interação Social e Comunicação (7.2) realiza atividades no contexto
das quatro principais Linhas de Ação que são:



Linha de Ação I: Mapeamento e Monitoramento das Partes Interessadas (PI): 726
partes interessadas mapeadas;
Linha de Ação II: Interação Social:
 Continuidade do atendimento ao público por meio da “Central Belo Monte 24
Horas” (0800 0912810) - renomeada desde abril de 2019, a partir do
atendimento gratuito estendido via telefone com a contratação de um Call Center
dedicado 24 horas. No total foram 700 atendimentos pelo “0800” no período
entre abril e junho de 2020, dos quais 522 eram reclamações e 175 foram
solicitações (Figuras 7.0.b e 7.0.c). As principais demandas se referiam aos
aspectos construtivos dos RUC’s, ligações intradomiciliares e verba de
transição. Do total de demandas, 508 foram concluídas, 7 parcialmente atendido
e 185 “a ser atendido”.

Figura 7.0.b
Classificação das demandas – abril a junho de 2020
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Figura 7.0.c
Resultados – abril a junho de 2020

 Núcleo de Comunicação da Volta Grande do Xingu – Espaço de interação social
com os moradores (cerca de 1.500 famílias) das comunidades que vivem ao
longo do rio Xingu no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) da UHE Belo Monte.
Atendimento presencial e remoto para os registros de comunicações com as
partes interessadas. Em função do Plano de Contingência da COVID-19, os
atendimentos presenciais permanecem suspensos desde 18/03/2020, em
consonância com as recomendações dos órgãos sanitários e de saúde. O registro
de demandas direcionado para o Canal 0800.
 Plantões Sociais Itinerantes – Atendimento presencial e remoto aos moradores
dos cinco RUCs em Altamira. Em função do Plano de Contingência da COVID19, os atendimentos presenciais permanecem suspensos desde 18/03/2020.


Linha de Ação III: Tática interface com os demais Planos do PBA- Apoio aos
demais Planos, Programas e Projetos do PBA, com destaque, entre outras atividades,
para: Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu; Programas de
Reassentamento Urbano e Rural – também com interface com o Programa
Ambiental de Construção (PAC); Plano de Segurança de Barragens e Plano de
Ações Emergenciais (PSB/PAE); Programa de Educação Ambiental; Projeto Belo
Monte Comunidade; Apoios diversos; Ambientação e capacitação de interlocutores.
 Rede de Comunicação Popular: composta por 70 participantes do TVR e TRV.
Foram 2.510 comunicações realizadas no período entre abril e junho de 2020 via
SMS, WHATSSAP e de ligação telefônica; 2.042 contatos para informes de
alteração de vazão e orientações de saúde (COVID-19); 468 envios de
comunicados e cards da campanha #TamoJunto – Todos contra o Corona vírus,
totalizando no trimestre 2.510 comunicações realizadas distribuídas em 46
vídeo-chamadas, 708 SMS,1.331 acionamentos via WhatsApp e 425 Ligações;
 Materiais de comunicação: 80 inserções de spots na Rádio Vale do Xingu FM
entre os meses de abril a junho de alcance na Área de Influência Direta e Trecho
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de Vazão Reduzida; Boletins Informativos como Belo Monte Informa e o
informativo Vem com a Gente da Norte Energia.
Atuação em Canais digitais: site institucional (www.norteenergia.com.br),
Instagram (@uhebelomonte), Facebook (fb.com/uhebelomonte) e Linkedin
(/company/norteenergia), outdoor informativo nos RUC’s e motossom;
Revista UHE Belo Monte – Energia do Xingu: Edição Especial com foco nas
ações estratégias e de saúde que a companhia vem desenvolvendo interna e
externamente, em apoio à região da Usina;
Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASB: ocorreu 1º
ciclo de reuniões ordinárias. Foram realizados 5 encontros entre os dias 25 e 27
de maio em ambiente on-line, assegurando a agenda estabelecida com as partes
interessadas prevista para o primeiro semestre. No total foram 36 participantes.
Ressalta-se que foi realizado um levantamento tecnológico, no qual mapeou e
identificou as pessoas que teriam acesso, se aceitavam e qual a melhor forma
para realização da reunião;
Campanha #TAMOJUNTO – Todos contra o Corona vírus: Ação integrada para
apoio ao enfrentamento ao Corona vírus, envolvendo os projetos sociais do
licenciamento ambiental da Usina Belo Monte, as ações de responsabilidade
social do Belo Monte Comunidade, e a área de Comunicação Institucional da
empresa. Promove capacitação online, desafios digitais de dança, música e
esportes e fomento às atividades de geração de renda em cinco RUC’s em
Altamira. Esta campanha conta com o apoio da Federação das Indústrias do
Estado Pará (Fiepa), com a criação e administração de ambiente virtual para o
engajamento dos moradores dos bairros e o oferecimento de cursos de
capacitação disponibilizados à comunidade por meio de uma plataforma digital.
Além da Fiepa, as prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu, assim como as
Associações de Moradores dos bairros e empreendedores locais, também
somaram esforços à nova iniciativa da empresa. Dentre outras ações realizadas
pelo programa, destacam-se: (i) doações de mais de 5 mil kits de limpeza e
higiene em Altamira, nos reassentamentos rurais e para as colônias de
pescadores de Anapu, Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio; (ii)
doações de cestas básicas para o TVR - total de 1.338 Cestas Básicas com 63kg
cada, dimensionada para garantir suprimento familiar de dois a três meses; (iii)
Reuniões com lideranças Novos Bairros: ocorridas nas datas de 03 e 16 de
junho, 01 e 11 de julho; (iv) Reuniões com COOPPBM, Colônias de Pesca e
Conselho Ribeirinho: ocorridas em 24 de junho e 03 de julho; (v) Reuniões com
Lideranças Volta Grande do Xingu ocorrida em 15 de julho de 2020; (vi)
Reuniões com Prefeituras ocorridas em 10 de julho com as Prefeituras de Vitória
do Xingu e Anapu, e em 13 de julho com a Prefeitura de Altamira.

Linha de Ação IV: Capacitação de interlocutores.
 Foram realizadas 14 reuniões para alinhamento da equipe interna totalizando 56
participantes.

Exposição da Norte Energia na mídia: A Figura 7.0.d a seguir apresenta os principais
resultados da exposição da mídia no período entre abril e junho de 2020. Foram
publicadas 289 matérias positivas (27% do total de matérias veiculadas) em veículos
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locais e estaduais e 454 matérias neutras (42% do total de matérias veiculadas),
reforçando o trabalho de construção da imagem positiva da Norte Energia.
Figura 7.0.d
Publicações

O número de notícias classificadas como negativas em maio mostrou-se relevante
devido à notícia sobre exclusão de investimentos de fundo norueguês no Brasil, com
menção à UHE Belo Monte. Em junho, no entanto, as notícias positivas ultrapassaram
as negativas dos dois meses anteriores.
Quanto às ações de enfrentamento à pandemia, a Norte Energia tem apresentado
contribuições em parceria com os mecanismos de comunicação Solidariedade SA,
Jornal Nacional e SBT Nacional. Nas redes sociais foram divulgadas as medidas
preventivas junto aos seus públicos de interesse.
Em relação ao atendimento da Condicionante 2.6 alíneas “b” e “c” que determinam a
construção do RUC para realocação de comunidades de indígenas, ribeirinhos e
pescadores,
a
situação
ainda
está
indefinida.
No
ofício
211/2018/COHID/CGTEF/DILIC- Ibama, este órgão determina a oferta do RUC “a
todos os atingidos na área urbana que se enquadrem como público-alvo.” Em reunião
com o GT Tavaquara (DPU, FUNAI, Ibama e lideranças indígenas) houve alinhamento
quanto à estratégia de atuação e acompanhamento do GT nas atividades dessa reoferta e
a Norte Energia realizou essa ação para todo o público-alvo determinado. O resultado
desse trabalho foi a adesão de 14 famílias indígenas do Jardim Independente I e 34
novas adesões de outras localidades de RUC, totalizando 57 aceites para mudança para
o RUC Tavaquara. O 1º relatório foi encaminhado por meio da CE 0693/2019 de
17/10/2019 sendo o último (5º Relatório) encaminhado pela CE 844/2019 de
16/12/2019, com a finalização da atividade e o encaminhamento de relatório ao órgão.
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O 17º RC emitido pela CE 018/2020-SSAI, especificou as comunicações realizadas no
ano de 2019 e registrou a conclusão das obras de compensação (muros, varandas e
portões) em 21 (vinte e uma) casas para atendimento às famílias relocadas
provisoriamente nos RUCs já implantados e a destinação das duas áreas de uso múltiplo
para as associações indígenas.
O Ofício do Ibama 53/2020/COHID/CGTEF/DILIC, de fevereiro de 2020, avalia que a
reoferta para a ocupação do RUC Tavaquara foi realizada de forma satisfatória para o
universo de famílias destinadas a ele e solicitou a extensão do prazo de aceite até a
relocação das famílias, delimitado ao universo definido e àquelas que não se
manifestaram quanto à reoferta, permitindo mais oportunidade para mudança de
posicionamento dos moradores até a efetiva ocupação do reassentamento.
Em 07/04/2020, o órgão emitiu o Ofício nº 193/2020/COHID/CGTEF/DILIC onde
solicitou que no prazo de 10 (dez) dias a Norte Energia apresentasse as informações
referentes às obras compensatórias nos imóveis do RUC Tavaquara e às tratativas dos
serviços públicos a serem disponibilizados. Em resposta, foi emitida a CE 0162/2020SSAI (SEI nº 7419953) em 15/04/2020, solicitando a dilação de prazo em 10 dias para
apresentar os documentos e informações solicitadas. O órgão protocolou no dia
22/04/2020
informando
o
deferimento
da
solicitação
(Ofício
nº
220/2020/COHID/CGTEF/DILIC). Em 04/05/2020 (CE 0184/2020-SSAI), em resposta
aos Ofícios 193/2020 e 53/2020, a Norte Energia informou o número de famílias para
transferência, o posicionamento quanto às obras compensatórias, o alinhamento
realizado com a prefeitura no âmbito do GT Tavaquara e a paralisação das atividades
devido ao COVID-19, conforme informado na CE 098/2020-SSAI, de 25/03/2020, com
reprogramação das ações a partir do retorno das atividades à normalidade.
Em relação ao atendimento da condicionante 2.11, que trata sobre as ligações
intradomiciliares e as questões do Saneamento Básico, a Norte Energia aguarda a
manifestação do Ibama que, no Parecer nº 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC, informou
que será encaminhado um parecer técnico específico sobre saneamento.
Existem 28 ligações a serem realizadas, e esse status foi informado no último relatório
enviado ao Ibama, atendendo aos Termos de Autorização de Serviços. A Norte Energia
considera a condicionante atendida, pois atingiu a meta acordada no Termo de
Compromisso que era de efetuar 18.833 ligações. No momento das execuções, houve
um aumento dessa demanda e ainda trabalham para sanar essas situações, assim como,
para tratar as inviabilidades técnicas identificadas.
Destaca-se que diante dos decretos e das comunicações internas do Ibama, a Norte
Energia se organizou para manter todas as estruturas de saneamento na cidade,
continuando a operar a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto e arcando com os
custos de manutenção da ETA – Estação de Tratamento de Água. Informou que tem
uma equipe de emergência para atendimentos, quando solicitados pela população,
referente ao saneamento, como, por exemplo, casos de obstrução etc.
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Quanto à condicionante 2.10, referente à Orla, existe uma pendência no trecho da
Avenida João Pessoa onde fica a orla de Altamira. A obra de requalificação da Orla
havia sido iniciada, mas a Prefeitura revogou o Alvará em 18/03/2019, paralisando com
49% de avanço. A Norte Energia enviou nova correspondência em 21/07/2020 à
Prefeitura (CE 086/2020-PR-GOE), na qual foram reiterados os termos da CE
428/2019-PR-GOE referente à solicitação de retomada da execução dos serviços de
Reurbanização da Orla. Contudo, a SEPLAN respondeu que o assunto estava em
deliberação interna para emissão do parecer final sobre o que poderá ser executado na
orla de Altamira. Foi informado que os serviços que faltam são basicamente a instalação
de um gradil na beirada do Cais, a implantação de alguns mobiliários urbanos (bancos e
mesas) e jogos. Essa situação de pendência foi informada ao Ibama, por se tratar de uma
condicionante da licença de operação.
O Programa de Ação para o Controle da Malária (PACM) teve início em 2011 e foi
concluído com sucesso em seu objetivo de controlar a incidência da malária devido a
possíveis impactos ambientais provocados pela construção e início da operação da UHE
Belo Monte. Em 2017, por sua vez, teve início a etapa complementar (PACMc), não
havendo interrupção das ações que foram pactuadas entre a Norte Energia, os cinco
municípios da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento e o município de
Pacajá, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) e a Secretaria de Estado de Saúde
Pública – Pará (SESPA), com a participação da Secretaria Especial da Saúde do Índio
(SESAI) e do Ministério da Saúde (MS).
O desafio atual é de manter os serviços de saúde alertas e ágeis na identificação e
controle de agravos específicos em áreas onde a endemia está bem controlada ou não
existe mais, especialmente em localidades longínquas e de difícil acesso, uma vez que o
perfil epidemiológico da malária na região foi alterado, com intensa redução dos casos,
atingindo resultados históricos durante a implantação e início da operação da UHE Belo
Monte,
Em 2020 foi dada continuidade as atividades de acompanhamento, análise e avaliação
dos relatórios de atividades municipais e regionais, sem prejuízo nas ações de controle
da malária. Foram utilizadas tecnologias para a realização de reuniões com os gestores e
coordenadores municipais e regional de endemias. Em Altamira, no primeiro semestre
de 2020, foram registrados 369 casos em áreas ribeirinhas distantes da sede, como
garimpos clandestinos, e registro no sistema de informação de casos ocorridos em
Aldeias sob a jurisdição do DSEI-Tapajós (Santarém). Foram registrados 47 casos em
Senador José Porfírio, dois em Brasil Novo e um em Anapu. O município de Pacajá,
após anos com recorde de casos, continua mantendo bons resultados, conseguindo
reduzir cada dia mais esses registros, tendo ocorrido 65 casos no período de janeiro a
junho de 2020.
A análise epidemiológica apontou alguns motivos desse aumento e um deles foi a
interrupção das ações que estavam sendo realizadas pelo DSEI e município de Altamira,
por conta dos colaboradores que contraíram o Covid 19, e devido à resistência nas áreas
de reservas extrativistas, pois não estavam favoráveis ao recebimento de visitas. As

115

lideranças dessas comunidades pediram para diminuir as ações para que não houvesse
contato, por conta do risco do Covid 19.
Em julho foi realizada reunião com a Coordenação Estadual de Endemias, a
Coordenação Regional, o Secretário de Saúde de Altamira, a equipe do DSEI Altamira e
a Norte Energia, para discussão de um Plano de Intensificação para as ações de Controle
da Malária no município de Altamira. Este Plano foi elaborado e se encontra em
execução. A Norte Energia solicitou apoio da SESPA, para que o 9º CRS com sede em
Santarém possa dar o suporte junto ao DSEI Tapajós no enfrentamento desses casos de
malária.
Destaca-se que no primeiro quadrimestre de 2020 a Norte Energia adquiriu e entregou a
SESPA sete mil mosquiteiros os quais são utilizados para ações de combate à malária.
Além disso, foram entregues cinco mil testes rápidos de malária, equipamentos de
pulverização, Equipamentos de Proteção Individual - EPI e insumos para laboratório.
Foi realizada entrega dos pulverizadores nos municípios de Altamira e Senador José
Porfírio (região do Garimpo do Itatá e região da Ressaca), sendo necessário fazer a
borrifação extradomiciliar de combate local de mosquitos adultos alados em áreas
ribeirinhas e indígenas.
O Projeto de Reassentamento Ribeirinho já foi encaminhado ao Ibama e vem sendo
dada continuidade na análise e revisão jurídica à luz das últimas manifestações desse
órgão
(OF
40/2020/COHID/CGTEFDILIC
(SEI
6864603)
e
OF
62/2020/COHID/CGTEF-DILIC (SEI 6937857)). Em paralelo, os estudos técnicos para
detalhamento da proposta de reassentamento continuam.
No período de abril a julho de 2020 continuou o atendimento permanente por meio de
Aditivo/Verba de Transição (excepcionalmente sem assinaturas em função da
pandemia); Atendimento ao Conselho Ribeirinho - esclarecimento sobre assuntos gerais
(via e-mail, correspondências e telefone); e ações do Programa #Tamojunto.
As pendências ainda existentes se referem à nova situação de ocupação e de
reassentamento da população ribeirinha e da ocupação do RUC Tavaquara (Pedral),
com a indefinição, ainda, sobre a data em que serão ocupadas as residências do
reassentamento.
Foi realizada a contratação dos serviços da Worley para detalhamento parcial do Projeto
Ribeirinho e Cadastro Socioeconômico. Durante a 30ª Missão foram apresentados os
principais pontos em revisão do Projeto de Reassentamento Ribeirinho, que são:
I. Avaliação da possibilidade de reduzir o público-alvo, alterando-o para o
atendimento exclusivo das famílias reconhecidas como ribeirinhas pelo
Conselho Ribeirinho e, no caso das já reassentadas, para aquelas que ocupam
de forma regular seus pontos de moradia na beira do reservatório;
II. Avaliação dos casos das famílias em fragilidade social que possam impedir, ou
não seja recomendado, o reassentamento da forma estabelecida no Projeto
Básico;
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III. Avaliação da possibilidade de reduzir o número de imóveis rurais as serem
adquiridos, mantendo as condições de reprodução do modo de vida
ribeirinho.
Foram apresentadas informações quanto à adesão das famílias ao Projeto Ribeirinho,
segundo estágio do reassentamento e ocupação do ponto de moradia na beira do
reservatório (Tabela 7.0.a). Dados de agosto de 2020 indicam um total de 322 famílias
consultadas, deste total 50 são famílias reassentadas não reconhecidas, 78 famílias
reassentadas reconhecidas e 194 famílias a serem reassentadas. No total, 297 famílias
aderiram ao Projeto Ribeirinho.
Tabela 7.0.a. Adesão das famílias ao projeto ribeirinho, segundo estágio do
reassentamento e ocupação do ponto de moradia na beira do reservatório.

A Norte Energia definiu um Plano de Ação, que inclui as seguintes etapas a serem
percorridas:
1. Realização do Cadastro socioeconômico aguarda superação da Pandemia para
início; Cadastro fundiário depende da conformação final do Projeto;
2. Estudos de Redimensionamento Territorial e do Público do Projeto Ribeirinho
envolvendo:
a. Revisão do público-alvo com tratamentos alternativos aos casos de
fragilidade social e não reconhecidos pelo Conselho Ribeirinho;
b. Redimensionamento da área do reassentamento com redução das áreas de
desapropriação.
3. Retorno Imediato: Retomada do Reassentamento das famílias com Complexos
Domiciliares em áreas de APP/ já desapropriadas considerando limitações da
Pandemia;
4. Elaboração de Projetos de Produção Sustentável/ Amazônia 4.0 integrado com o
Projeto Pescadores: a iniciar;
5. Elaboração do Projeto Executivo considerando os resultados do Cadastro e dos
Estudos 3 e 4;
6. Apresentação do Projeto Executivo ao Conselho Ribeirinho e ao Ibama;
7. Negociação amigável com os proprietários e demais famílias a serem
desassentadas das áreas a serem desapropriadas;
8. Proposição de DUP para os casos de não acordo com proprietários;
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9. Reassentamento das demais famílias ribeirinhas/ implantação das demais etapas
do reassentamento;
10. Tratamento alternativo famílias em fragilidade social e casos de não aceitação do
Projeto;
11. Implantação e apoio técnico aos Projetos de Produção Sustentável.
Enquanto não se definem os próximos passos em relação a essa situação da população
ribeirinha resultante de demandas dos órgãos públicos que intervieram no
reassentamento programado pela Norte Energia, tem sido feito o Monitoramento das
Condições Socioeconômicas das Famílias Ribeirinhas Ocupantes/Moradoras de Ilhas e
Áreas Marginais do Reservatório Principal da UHE Belo Monte. Os dados referentes às
últimas campanhas realizadas estão sintetizados abaixo e se referem aos 121 ribeirinhos
a quem foi destinado um ponto de ocupação. A Campanha mais recente (11ª) foi
realizada no período de janeiro a março de 2020. Os principais resultados desta
Campanha foram apresentados no 26º Relatório de Socioambiental Independente.
No trimestre maio a julho de 2020, as atividades de coleta de dados do Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs (4.6.1) foram desenvolvidas de forma remota via telefone.
Atendendo à solicitação do Ibama, a Norte Energia alterou a classificação dos públicosalvo, tendo sido necessário reclassificar todo o público de acordo com a localidade.
Destacou que o Ibama também solicitou a reanálise da série histórica, sendo necessário
reprogramar desde a 1ª campanha no sistema. Essas alterações serão apresentadas no
próximo Relatório a ser enviado ao Ibama.
Foram realizadas entrevistas referentes à 15ª Campanha de Monitoramento Social, 6ª
Campanha de Monitoramento dos Pescadores, e à 4ª Campanha de Monitoramento dos
Moradores da Lagoa do Jd. Independente I. As atividades de campo foram concluídas
em agosto, com 100% do público rural e urbano. Continuaram as atividades de
encaminhamento das ocorrências de Vulnerabilidade Social ao Projeto 4.6.2 e a análise
dos dados levantados.
Até 17 de julho de 2020, na 15ª Campanha de Monitoramento Social, tinham sido
aplicados formulários em 67% do total de 3.502 pessoas que compõem os públicos-alvo
do programa. O público-alvo do programa é composto por:







216 famílias da Área Rural, dentre elas: Beneficiários de carta de crédito; Famílias
em propriedades com áreas remanescentes; Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e
em Áreas Remanescentes (RAR); Volta Grande - Trecho de Vazão Reduzida Rural;
2.550 famílias Área Urbana: Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs); Volta
Grande – Trecho de Vazão Reduzida Urbano; Ilha da Fazenda, Garimpo do Galo,
Ressaca, Belo Monte, Belo Monte do Pontal e Vila Izabel; Beneficiários de carta de
crédito urbana; Indenização urbana; Aluguel social;
434 famílias do GT da Pesca;
149 famílias do Jardim Independente I;
153 outros públicos (indenização urbana, indenização rural, demais públicos).
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A Tabela 7.0.a, a seguir apresenta um histórico do registro de número de famílias
identificadas em vulnerabilidade social no período que compreende a 7ª e 15ª
Campanha. Na 15ª Campanha de Monitoramento Social. Foi identificado um total de
117 famílias em vulnerabilidade social, das quais 36 famílias com IDF abaixo de 0,50;
74 famílias com um ou mais Casos Notáveis; e, 07 famílias com dupla ocorrência (IDF
abaixo de 0,50 e uma ou mais Casos Notáveis).
Tabela 7.0.a
Famílias identificadas em vulnerabilidade social – 7ª a 15ª Campanha de
Monitoramento Social

Em relação às Campanhas de Monitoramento de Pescadores, são 441 famílias e 740
pescadores acompanhados, sendo 105 da Volta Grande do Xingu, 416 do GP de Pesca,
30 da relocação assistida rural, 134 reassentamento urbano coletivo e 55 outros
pescadores. A 6ª Campanha identificou 62 pescadores em casos de vulnerabilidade
social (34 pescadores com IDF abaixo de 0,50; 32 famílias com um ou mais Casos
Notáveis; e, 04 famílias com dupla ocorrência - IDF abaixo de 0,50 e uma ou mais
Casos Notáveis).
Quanto à 4ª Campanha de Monitoramento da lagoa do Jardim Independente I, até julho
de 2020 tinham sido aplicados 73 questionários de um total de 100 famílias em
acompanhamento. Apesar da coleta de dados ter sido de forma remota, teve alto índice
de aceitação pelas famílias, 80%, por conhecerem a atividade e os entrevistadores. Na 4ª
Campanha foram identificadas 9 famílias em vulnerabilidade social (4 famílias com IDF
abaixo de 0,50; e, 5 famílias com um ou mais Casos Notáveis).
A Norte Energia apresentou os resultados da evolução da renda familiar média e da
renda familiar per capita mensal de Famílias com Pescador e que não tem pescador,
comparando os dados da 1ª a 5ª Campanha de Pescado e apresentando em tabelas e
gráficos, com linha de tendência, cujos resultados são positivos. Dentre outros
resultados apresentados, incluiu a Escolaridade da população monitorada pelo projeto

119

4.6.1, segundo Família de Pescador e Família de Não pescador. Com o resultado das
Campanha será possível comparar a situação das famílias monitoradas, antes da
pandemia e pós pandemia.
Em relação ao Plano Integrado de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia do Corona
vírus nos RUCs, no que se refere ao Projeto 4.6.2, foi realizada readequação da
metodologia, fluxo e procedimentos de atendimento social, uma vez que, enquanto
integrado à rede CRAS, os Serviços Conveniados não foram paralisados por se
enquadrarem como serviços essenciais.
Foi dada continuidade ao acompanhamento familiar remoto, atendimento presencial no
CRAS ou, em casos excepcionais (extrema vulnerabilidade), visitas domiciliares e ações
voltadas à orientação, atendimento e viabilização do cadastramento de usuários(as) no
auxílio emergencial. Também foram oferecidas oficinas de confecção de máscaras em
tecido e produção de materiais de limpeza e higiene direcionadas às famílias dos(as)
usuários(as) dos serviços, Associações de Moradores, grupos de mulheres e demais
pessoas da comunidade interessadas.
No Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX),
destacam-se os alinhamentos nas reuniões técnicas com o Ibama acerca das ações de
mitigação no âmbito do Plano de Fortalecimento Comunitário da Volta Grande do
Xingu, o processo de emissão das autorizações para a execução dos Estudos
Complementares no TVR, além do início do repasse de informações desses Estudos,
com a entrega do 1º produto previsto, o qual foi encaminhado pela CE 0417/2020-SSAI,
datada de 06/07/2020.
Dentre as medidas de mitigação e compensação que compõem o Plano de
Fortalecimento Comunitário – PFC da Volta Grande do Xingu, estão previstas as
seguintes ações:
 Melhoria e abertura de acessos: em andamento articulação institucional junto aos
municípios para celebração de convênios;
 Ações referentes ao abastecimento de água nas áreas rurais: em andamento o
planejamento e finalização da documentação e metodologia para
complementação do levantamento de campo; Sistemas de abastecimento de
água já foram implantados e se encontram em operação, estando atualmente
sendo executadas as ações de auxílio técnico-financeiro por 24 meses para
operação dos sistemas, conforme definido no Termo de Cooperação PR-C233/2020;
 Projeto de telecomunicações: avaliação técnica da tecnologia adequada para o
local;
 Cooperativa dos Pescadores de Belo Monte (COOPPBM): ações voltadas ao
Centro Integrado de Pesca Artesanal (CIPAR) e continuidade das interações e
comunicações com o COOPPBM;
 Fortalecimento das Atividades Produtivas e de Subsistência: planejamento de
oficinas participativas; em elaboração os Projetos Conceituais das ações de
Fortalecimentos das atividades produtivas e de subsistência para validação;
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 Outros: Projetos Experimentais - desenvolvimentos de projetos experimentais de
mitigação de impactos sobre os peixes e vegetação aluvial e pioneira na VGX;
Sinalização Náutica.

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 2020 e a periodicidade definida é
anual. A próxima atualização, portanto, deverá ocorrer no início de 2021.

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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