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RESUMO EXECUTIVO
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de julho a setembro
de 2020 (documental), com missão (conferências telefônicas) realizada entre os dias 16
e 19 de novembro 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 saneamento dos Sítios Belo Monte e Pimental, que anteriormente era realizado pelos
consórcios construtores, foi assumido pela Norte Energia (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 e na central de resíduos do Sítio Belo Monte.
O CCBM e o COMGEV apresentaram, no período desta missão de monitoramento, os
relatórios remanescentes da 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 do canteiro de obras da montadora.
Conforme já havia sido informado no relatório anterior, para o período de plantio de
2019/2020, o CCBM realizou a recuperação de 145,01 ha, ou de 77% do total previsto
para o período. No cômputo geral, o CCBM realizou a recuperação de áreas degradadas
em 1607,38 ha, ou 95% 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. Em razão das dificuldades impostas
pelo COVID-19 ao longo do ano de 2020, não foi realizada a 2º campanha de
monitoramento e manutenção dos plantios e foi adiada a realização de novos plantios no
ano agrícola de 2020/2021. Por outro lado, foi mantida a previsão de realizar duas
campanhas de monitoramento e manutenção em 2021. Atualmente, a gestão do PRAD
está sob a responsabilidade da NE, sem qualquer participação do CCBM ou COMGEV.
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. Com
o encerramento do contrato da BIOCEV, no período de junho a outubro de 2020 a
supervisão ambiental foi realizada pela equipe interna da NE, a qual manteve as rotinas
de inspeção, reuniões e análise de relatórios. Em 13/10/2020 foi mobilizada uma nova
empresa para a Supervisão Ambiental dos serviços da operação e das obras
remanescentes (principal, entorno e indígenas).
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Foram apresentados os avanços nas questões do SGI no período, dentro das ações
passíveis de realização de modo remoto.
No trimestre objeto deste relatório deu-se andamento à elaboração dos documentos do
SGI. Ao todo, foram trabalhados 426 documentos, sendo: 12 Políticas; 2 Manuais; 42
Instruções Normativas; 182 Instruções de Processo; e 188 Instruções de Trabalho.
Da mesma forma, deu-se continuidade ao levantamento de Aspectos e Impactos nas
UHE Pimental e Belo Monte. Quanto a esta atividade, destaca-se a retomada dos
trabalhos de aferição em campo, nos quais são ajustados e conformados os
levantamentos previamente realizados em gabinete.
Treinamentos no escopo do SGI e MA foram realizados no período, por meio de
módulos de treinamento remoto, e foram iniciados os treinamentos para a formação de
Agentes Multiplicadores.
Foi informado que a empresa implementará o Padrão ESG (Environmental, Social and
Governance) em suas atividades, trazendo assim maior visibilidade e transparência de
suas atividades ambientais e sociais ao mercado financeiro, o que proporciona aos
mesmos uma melhor avaliação do risco socioambiental. É previsto um primeiro
relatório modelo GRI em abril de 2021.
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. No período houve alguns desvios
em relação ao atendimento à Resolução CONAMA No 430/11, observando-se valores
baixos de pH nas unidades de Belo Monte e Pimental e DBO acima do limite na
unidade de Pimental. A Eletronorte, juntamente com a NE, tem aprofundado as análises
das causas desses desvios e proposto medidas corretivas.
Em agosto, um incidente ambiental ocorreu na Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 01
em Belo Monte, com a água inundando o piso da ponte rolante de Jusante e as bacias
coletoras de óleo que ficam abaixo de cada transformador. A CSAO 01 não conseguiu
reter o volume de água, jogando, por arrasto, a sujeira e o resíduo oleoso que estava
estacionado e sobrenadante no corpo hídrico a Jusante da Usina. Imediatamente foram
elaborados uma Investigação e um Plano de Ação de Corretiva, sendo o problema
sanado.
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. Destaca-se a
retomada dos simulados de emergência e a aquisição de novos equipamentos de
atendimento a emergências (Jet Ski, Botes e outros), nos quais os brigadistas estão
sendo treinados. Nenhum incidente/acidente maior foi registrado.
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Em relação à SST, a NE manteve as rotinas de gestão, apresentando poucos avanços no
reporte do desempenho de seu Sistema de Gestão. As complementações de informações
feitas durante as reuniões deixaram mais evidentes os avanços conquistados no período,
ainda que a maior parte deles esteja em plena implantação. O destaque ficou por conta
do Software Nexo, que trará a solução informatizada para diversos aspectos da gestão
de SST. Desta forma, resta que os demais processos também avancem, para que sejam
alcançados novos patamares de gestão, como a adoção de mecanismos de medição e
monitoramento de desempenho, utilização de registros de não conformidade para
correção/melhoria, finalização da avaliação de conformidade legal e, principalmente,
que o reporte reproduza adequadamente o nível de aderência e ações propositivas
desencadeadas a partir de uma consistente análise crítica.
A participação de gerentes e superintendentes nas reuniões realizadas em conjunto com
a Equipe de SST continua sendo o ponto alto e demonstra o nível de alinhamento e
sintonia de ações entre setores, 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 serem registradas recorrências
sem que haja um tratamento abrangente de um conjunto de desvios (mesmo tema).
A metodologia de Supervisão de SST das empresas contratadas deve e está sendo
revisitada, para que esteja adequada à esta nova fase do empreendimento, e para que
possibilite a extração de evidências de desempenho mais satisfatório, e propicie a
identificação de 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 risco 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.
Os principais elementos para a prevenção de acidentes e gestão da saúde ocupacional
dos colaboradores estão assegurados. As discussões, no entanto, giram em torno de uma
gestão mais dinâmica, assertiva, capaz de medir/monitorar o processo, de se autogerir e
se corrigir, conforme se apresentam os resultados do monitoramento e medição.
Certamente, a expectativa de melhor desempenho em relação ao 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. Uma
preocupação que surgiu no período corresponde à expectativa sobre os resultados no
Projeto Orçamento Base-Zero (OBZ), que pode impactar a estrutura organizacional da
Equipe de SST e certamente algumas das ações no estágio de planejamento, por
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exemplo, o pilar 4 - Transformação da Cultura de SST da nova gestão descrita
anteriormente.
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 31º RSAP e naquelas coletadas
nas reuniões telefônicas com as equipes da NE e documentos recebidos pós-missão. 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 os meses de junho a setembro foram
realizadas sem problemas, mas ainda sem a participação de membros das comunidades
interessadas nas atividades (monitoramento participativo), o qual permaneceu 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;
126/2020 COHID/CGTEF/DILIC.

Os programas e projetos relacionados à Vegetação e Flora estão sendo executados, de
forma geral, em conformidade com as exigências do órgão ambiental. A espécie da
Família Podostemacea, Mourera sp. nova, está sendo monitorada desde 2014. Destacase que essa espécie também ocorre fora da área do empreendimento. A espécie está
sendo descrita, o artigo científico já foi submetido, mas ainda não foi publicado.
Em relação à Fauna Terrestre e Semi-Aquática, todos os programas em andamento
também estão em conformidade com as exigências do órgão ambiental. Os resultados
não indicam riscos de extinção de espécies ou populações locais. Todos os itens
referentes à fauna terrestre listados com condicionantes da LO foram considerados por
esta consultoria como estando atendidos ou em atendimento.
Com relação ao desenvolvimento dos Projetos de Monitoramento Limnológico e de
Qualidade da Água e do Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas, no último
trimestre as atividades previstas foram realizadas conforme as exigências do IBAMA.
Também os projetos relacionados ao Programa de Conservação da Ictiofauna (Projetos
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de Resgate e Salvamento da Ictiofauna, Monitoramento da Ictiofauna, Implantação e
Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes e Incentivo à Pesca
Sustentável) estão sendo executados, de forma geral, em conformidade com as
exigências do IBAMA. Até o presente momento existem 16 espécies novas para a
ciência, sendo 5 espécies em processo de publicação em artigos científicos, 6 espécies
em processo de descrição e 6 espécies sem profissionais associados para realizar os
estudos. A única espécie de peixe com distribuição restrita à área do empreendimento é
a espécie Hypancistrus zebra marrom. Essa espécie até o momento só foi registrada na
Volta Grande do Xingu, na ADA do empreendimento. A NE elaborou um Plano de
Ação para realizar busca ativa dessa espécie em vários compartimentos, mas, devido a
pandemia do COVID-19, essa atividade ainda não teve início.
Quanto ao Meio Socioeconômico, de acordo com as atualizações feitas através de
reuniões virtuais com participação da equipe responsável da NE e a Consultoria
Independente na semana entre os dias 16 e 19 de novembro de 2020, foi informado que
a NE estabeleceu tratativas com o órgão ambiental para retornar gradativamente às
ações presenciais, considerando os decretos municipais vigentes que permitiram a
flexibilização para retomada das atividades nos municípios de Anapu, Vitória do Xingu,
Senador José Porfírio e Altamira. O IBAMA solicitou um cronograma de retomada
dessas ações. Algumas áreas da empresa voltaram ao trabalho presencial, com a
reabertura dos escritórios em Altamira, porém, mantendo todos os cuidados indicados
pelos protocolos e orientações para controle e prevenção ao Coronavírus.
Apesar disso, as equipes continuam trabalhando em condições especiais de afastamento
social, preservando os colaboradores que estejam nos grupos de risco e as atividades de
programas que envolvem interação com comunidades estão em fase de retomada
gradativa, ainda com a intensa utilização de canais de comunicação alternativos virtuais,
e mantendo-se disponíveis e abertos os canais de comunicação e atendimento,
principalmente o 0800.
Todas as demandas da população foram direcionadas para esse mecanismo de
comunicação, que permite contato imediato. Foi ampliada a Rede de Comunicação
Popular, formada por lideranças e moradores comunitários, que possui quase 700
participantes, os quais fazem parte de grupos de WhatsApp, outro meio de comunicação
que ficou mais intenso após a pandemia. Por meio desse instrumento foram feitas cerca
de 6.500 comunicações. Com a população do Trecho de Vazão Reduzida – TVR foram
feitas cerca de 2.900 comunicações. Os plantões sociais itinerantes nos RUCs também
tiveram continuidade, porém, os atendimentos nas casas só ocorreram em emergências.
Tiveram continuidade as comunicações por spot de rádio pela Rádio Vale do Xingu,
com várias inserções, retomada do ciclo de reuniões virtuais do Fórum de
Acompanhamento Social de Belo Monte (FASBM), das ações de interface com outros
programas do PBA e as ações integradas ao enfrentamento do Coronavírus nos RUCs,
com a plena participação das lideranças nas atividades da campanha #TamoJunto –
Todos contra o Coronavírus. Ainda no âmbito dessa comunicação virtual, houve a
apresentação de palestra de Lars Grael, embaixador do Projeto Belo Monte
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Comunidade, por meio do qual serão retomadas as atividades do Futebol Social nos
RUCs.
Essas atividades de comunicação virtual, adotadas como alternativa devido à
impossibilidade de realizar as atividades presenciais, tiveram aceitação muito positiva
junto aos públicos-alvo no período de pandemia. Com a possibilidade de retomada de
atividades presenciais, conforme o cronograma elaborado pela NE, entende-se que
haverá um retorno gradativo aos trabalhos de campo, porém, sem reduzir esse novo
instrumento de comunicação, que se mostrou eficiente e colaborativo em situações de
necessidade extrema e que estreitaram o relacionamento com as comunidades.
A interface da comunicação com outros programas ocorreu com atividades do PEA
realizadas de forma remota, tendo como suporte os preceitos da Educomunicação. A
produção de materiais de comunicação para divulgação de ações remotas foi bastante
intensa, uma vez que o Programa de Interação Social e Comunicação não podia deixar
de desempenhar sua principal atividade.
No que diz respeito à comunicação institucional, foram veiculadas diversas matérias
sobre Belo Monte e instalados outdoors e anúncios com colaboradores para divulgação
da UHE. Como prosseguimento dessa divulgação, a equipe da NE, encabeçada pela
equipe da Comunicação Social, elaborou uma publicação denominada Conheça Belo
Monte de Verdade, contando como foi a trajetória da UHE Belo Monte, da implantação
à operação. Também por iniciativa da NE, um jornalista que havia escrito sobre Belo
Monte no período anterior ao Leilão, foi convidado a escrever sobre o período de
implantação da usina, do período do leilão até a emissão da LO.
Foi elaborado novo vídeo institucional “Agenda Outubro 2020”, apresentado nesta
missão, que contém as ações de maior destaque realizadas no período. Foram indicadas
ações de operação e manutenção da usina, aproveitando o período de estiagem,
acompanhamento do controle de níveis de vazão do rio Xingu e monitoramento pelo
sistema SISDAM, atividades ligadas à segurança de barragens, com manutenção
preventiva e monitoramento de estruturas, realização de visitas institucionais,
monitoramento participativo de bioindicadores, incentivo ao cooperativismo com
colaboração da FIEPA, destacando-se a cooperativa dos areeiros e a implantação de
projeto de telemedicina em aldeia indígena.
O Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP vem executando atividades voltadas
aos seus principais projetos, que são: Projeto Renovação da LO; Projeto Hidrograma;
Revisão do PBA-CI; Projeto Ribeirinhos; Projeto Pescadores e Ações Integradas na
Volta Grande do Xingu. A partir de janeiro de 2020, a equipe da NE deu início à
elaboração de mais um projeto que foi agregado a este grupo, que é o projeto
Environmental, Social and Governance – ESG, que tem o objetivo de aprimorar seu
relato de sustentabilidade de acordo com as melhores práticas internacionais. O projeto
prevê a elaboração de relatório anual 2020 no modelo GRI Standards, adotado pelo
setor elétrico brasileiro e pelos acionistas de capital aberto da NE.
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Cabe destacar o Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu,
composto de vários programas, entre eles o Plano de Fortalecimento Comunitário –
PFC, cujo objetivo é, através de processo participativo, atuar de maneira coordenada e
interinstitucional no atendimento e desenvolvimento das potencialidades das
comunidades da região. Após a conclusão da fase das oficinas participativas, as
atividades previstas de realização das devolutivas para apresentação dos resultados
tiveram que ser adiadas devido à pandemia, e estão sendo retomadas gradualmente a
partir de novembro, respeitando as restrições do número de participantes e
distanciamento social.
Fazem parte desse plano demandas identificadas e que serão executadas, algumas em
parceria com as municipalidades. São elas: melhoria e abertura de Acessos;
abastecimento de água – área urbana; abastecimento de água – áreas rurais;
#CONECTA XINGU, que é um projeto de inclusão digital direcionado às comunidades
ribeirinhas e indígenas da área de abrangência da UHE Belo Monte, especificadamente
na Volta Grande do Xingu com internet satelital; fortalecimento das atividades
produtivas e de subsistência; Cooperativa dos Pescadores de Belo Monte (COOPPBM)
e Projetos Experimentais. Ainda estão previstos Estudos Complementares: Modelagem
Hidrodinâmica, Estudos Bióticos e Modelagem Hidrodinâmica /Sensoriamento Remoto.
O Plano de Ação para Controle da Malária está em sua fase final de execução, após o
período de cinco anos desde a emissão da Licença de Operação, quando foi exigida a
continuidade desse plano por esse prazo que terminaria em outubro de 2020. No
entanto, foi feito um aditivo de contrato por mais 4 meses, pois havia um saldo positivo
de recursos e essa prorrogação de prazo permitirá a utilização desses recursos pelas
municipalidades. Como todo o Plano foi montado para fortalecer as Secretarias de
Saúde dos municípios, os objetivos propostos foram totalmente atingidos e as atividades
de controle de malária na região mantêm-se com resultados muito positivos, como
mostram os dados dos monitoramentos sistemáticos dos casos de malária na região.
Eventuais focos que são identificados recebem ações imediatas para conter casos que
ocorreram nesse período de pandemia, que se restringiram a áreas distantes da sede
municipal de Altamira. Nos demais municípios da AID, a quantidade de casos foi
pequena, dando seguimento aos resultados positivos que este plano tem conseguido ao
longo de todos esses anos.
No cronograma de retorno às atividades apresentado para o IBAMA, alguns programas
têm previsão de retorno quase que imediato, o que ocorreria ainda no mês de novembro.
Entre esses, estavam as atividades de regularização fundiária urbana e rural que, devido
aos decretos municipais de flexibilização, poderão recomeçar com seus contatos com os
beneficiários para obtenção de documentos e contatos com os cartórios de registro para
obtenção das escrituras públicas.
Em relação à ocupação do RUC Tavaquara, as obras de compensação nos lotes (muros,
varandas e portões) tiveram sua continuidade autorizada e cronograma de finalização
em dezembro/2020, porém, a realocação das famílias depende dos entendimentos com a
municipalidade sobre a operação dos equipamentos públicos e de entendimentos com o
Conselho e Associações.
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Na área do saneamento básico, somente resta concluir a recomendação do Ibama de
realizar as obras das ligações domiciliares nos 962 imóveis que apresentaram
viabilidade técnica após o último estudo apresentado pela NE. O restante das obras
urbanas de saneamento e ligações intradomiciliares alcançaram resultados bastante
positivos e foram concluídas. A NE está mantendo a operação do sistema de
esgotamento sanitário até o repasse definitivo das estruturas que compõem esse sistema
à Prefeitura de Altamira.
O processo de desmobilização de pessoal de construção, tanto das empresas de
montagem eletromecânica como de obras civis, já está na sua última fase de conclusão,
com a empresa montadora totalmente desmobilizada desde março de 2020.
O CCBM já encerrou suas atividades nas dependências da UHE Belo Monte, tendo
apenas algumas atividades de manutenção com 60 colaboradores de empresas
terceirizadas e 15 colaboradores diretos que residem em Altamira, totalizando 75
trabalhadores. A total desmobilização deverá ocorrer em dezembro de 2020.
Em relação ao Reassentamento Ribeirinho, a NE informou que o projeto teve sua
proposta revista, com redução de área a ser adquirida e de famílias a serem impactadas,
porém, ainda atingindo 94 propriedades e uma estimativa de 280 famílias. Esta revisão
foi apresentada ao IBAMA, que deverá avaliar e se manifestar. A equipe da NE está
aprofundando os estudos de maneira a poder estabelecer posicionamentos nos diálogos
que devem surgir ainda com o órgão ambiental e outros atores intervenientes.
Uma iniciativa promissora da NE é o estabelecimento de ações contínuas de diálogo e
acompanhamento junto ao IBAMA para que os relatórios de resultados e
esclarecimentos possam transcorrer no melhor ambiente técnico, inclusive com o
retorno à realização do seminário técnico anual com a NE.
No que diz respeito ao Componente Indígena, no período de julho a setembro de 2020, a
NE ampliou as reuniões institucionais e os atendimentos aos indígenas, com as entregas
de cestas básicas, combustível, insumos, equipamentos e serviços de manutenção. Os
contatos diários via rádio, telefone e WhatsApp mantêm-se como a base do
relacionamento com os indígenas. Como relatado anteriormente, no contexto de
pandemia, os colaboradores não estão nas aldeias e terras indígenas, não havendo, por
parte da NE, um acompanhamento sistemático da utilização dos itens entregues.
Entretanto, houve uma intensificação das reuniões e encaminhamentos institucionais,
que merece destaque, pois avançam na direção de compromissos já firmados e com
grandes repercussões para os indígenas da região. Neste sentido, destaca-se o
relacionamento com a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) na contratação de
142 profissionais, construção e doação de 31 UBSIs (Unidades Básicas de Saúde
Indígena) e com a FUNAI na implantação do Plano de Proteção Territorial 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, representam uma importante oportunidade de
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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 NE 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.
Em relação ao atendimento das condicionantes da LO 1317/2015, é possível observar,
no Quadro do Capítulo 3.0, que nesse período foi considerada atendida pelo IBAMA a
alínea d) da condicionante 2.10. Essa mudança de status consta no PT nº 143/2020
COHID/CGTEF/DILIC, de 16/09/2020, que analisa as condicionantes 2.10, 2.11, 2.12 e
2.13.
No cômputo geral, do total de 36 condicionantes da LO, as que têm apenas uma
exigência e que são avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE são:
•
•

Condicionantes 2.8, 2.19 e 2.21 – consideradas atendidas;
Condicionantes 2.1, 2.2, 2.4, 2.13, 2.16, 2.18, 2.23, 2.25, 2.31, 2.33, 2.34 e 2.36 –
consideradas em atendimento ou com pendência.

As demais condicionantes, que dispõem de duas ou mais exigências, apresentam
divergência de posicionamento do IBAMA e a NE em relação ao atendimento em uma
ou mais alíneas, conforme Quadro 3.0.b do Capítulo 3.0.
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada no Capítulo
7.0, permanece o status reportado no trimestre anterior. Verifica-se que embora todas as
condicionantes já tenham sido objeto de ação específica por parte da NE, 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 30º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a responsabilidade da Norte
Energia S.A. (NE), referente ao período de julho a setembro de 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 31° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelos dados obtidos durante as reuniões telefônicas
realizadas no período de 16 a 19 de novembro 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 nas duas missões anteriores, 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 14 do 31º RSAP, atualizado em 14/10/2020.
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 31º RSAP (Anexo 17).
Como se observa no Quadro 3.0.a, no Anexo 3, neste período, para a maior parte das
condicionantes, permanece a avaliação de atendimento do IBAMA correspondente ao
Parecer Técnico (PT) nº 109/2019, que analisou os 13o, 14º e 15º RC. No entanto, neste
período foi emitido o PT nº 143/2020 COHID/CGTEF/DILIC, de 16/09/2020, que
analisa as condicionantes 2.10 (alínea d), 2.11, 2.12 e 2.13. O Quadro 3.0.a também
inclui a situação de atendimento do ponto de vista da NE, informada no 31º RSAP.
No período, não houve mudanças significativas na situação de atendimento às
condicionantes. Do total de 36 condicionantes da LO, as que têm apenas uma exigência
e que são avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE são:
•
•

Condicionantes 2.8, 2.19 e 2.21 – consideradas atendidas;
Condicionantes 2.1, 2.2, 2.4, 2.13, 2.16, 2.18, 2.23, 2.25, 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. Das condicionantes do Quadro
3.0.b, cabe destacar que, no período, por meio do PT nº 143/2020, a alínea d) da
condicionante 2.10 foi considerada atendida pelo IBAMA.
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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
Condicionante
2.6
2.10
2.14
2.17
2.20
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.32
2.35

IBAMA
NE
Alínea a
EA
EA
CP
EA
CP
A
EA
EA
EA
EA
A
A
A
A
EA
EA
A
A
EA
A
A
A
EA
EA
A
A
EA
A

Condicionantes com duas ou mais exigências
IBAMA
NE
IBAMA
NE
IBAMA
NE
Alínea b
Alínea c
Alínea d
NA
EA
EA
EA
A
A
CP
EA
EA
EA
A
A
A
A
EA
EA
A
A
EA
A
EA
EA
CP
EA
CP
EA
NA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
A
A
EA
EA
EA
EA
EA
EA
A
A
EA
EA
EA
NP
EA
NP
NE
A
NE
EA
Condicionantes com apenas uma exigência

IBAMA
NE
Alínea e
EA
EA
-

IBAMA
NE
2.3
CP
EA
2.5
NA
A
2.7
EA
A
2.9
CP
EA
2.11
CP
A
2.12
CP
A
2.15
CP
EA
2.22
CP
EA
Legenda: A – Atendida; EA – Em atendimento; CP – Com pendência; NA – Não atendida; NE – Não exigível; NP –
análise não pertinente.

Situação de Multas e Autos de Infração
A atualização dos autos de infração recebidos pela NE foi feita com base no Anexo 20
do 31º RSAP (Relatórios de Autos de Infração e de Ações Judiciais - setembro/2020).
Os documentos enviados mostram o acompanhamento da evolução dos Processos
Administrativos instaurados em decorrência da emissão de Autos de Infração e ações
judiciais no período.
O Relatório de Ações judiciais tem ações em andamento desde 2011. No total, são 19
ações em andamento (no trimestre anterior foi reportado um total de 12 ações),
conforme descrição a seguir:
•
•
•
•
•
•
•

09 Ações Civis Públicas: 02 de 2012, 01 de 2015, 03 de 2016, 03 de 2020;
04 Ações Civis Públicas em fase de recurso de apelação: 02 de 2011, 02 de 2013;
01 Execução de Título Extrajudicial de 2013;
01 Procedimento Criminal de 2014;
01 Ação Cautelar Inominada de 2016;
01 Ação de Obrigação de Fazer de 2019;
01 Ação Cautelar Antecedente de 2020;
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•

01 Ação Penal de 2020.

Em relação ao Relatório de Autos de Infração, a situação de setembro de 2020 resulta
num total de 62 Processos Administrativos resultantes de Autos de Infração, mesmo
total informado no trimestre anterior. O total está dividido da seguinte forma, por ano e
instituição que lavrou o Auto de Infração:
•
•
•
•

IBAMA (DF e PA) – 37 Processos Administrativos, sendo 01 de 2012, 03 de 2013,
08 de 2014, 03 de 2015, 07 de 2016, 07 de 2017, 04 de 20118, e 04 de 2019;
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) –
06 Processos Administrativos, sendo 01 de 2015, 01 de 2018 e 04 de 2019;
Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira
(SEMAT) – 13 Processos Administrativos, sendo 01 de 2014, 01 de 2015, 03 de
2017, 03 de 2018, 05 de 2019;
SEPLAN - 06 Processos Administrativos, todos de 2017.

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 31º RSAP e aquelas
coletadas nas reuniões telefônicas com as equipes da NE realizadas na semana de 16 a
20/08/2020.
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 NE. Os
atendimentos aos indígenas e as demais ações indigenistas da GAI estão organizadas
por Rotas, definidas por trechos nas calhas dos rios (Rota Xingu, Rota Bacajá, Rota
Curuá, Rota Iriri, Volta Grande e Citadinos e Ribeirinhos). Esta organização tem
contribuído para o fortalecimento do indigenismo corporativo da NE e para enfrentar os
desafios neste período de restrições impostas pela pandemia do COVID-19. O presente
relatório analisa as atividades realizadas no período de julho a setembro de 2020,
considerando a manutenção das atividades essenciais e o planejamento das ações para a
retomada no período pós-pandemia. Para tanto, é composto pelas seções: (i)
Atendimento, (ii) Gerência e Plano de Gestão, (iii) Programa de Infraestrutura, (iv)
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Rotas, (v) Revisão do PBA-CI e (vi) Considerações finais. O detalhamento das ações
desenvolvidas consta do Anexo 4, com as apresentações das equipes entrevistadas.
i. Atendimentos
Como analisado anteriormente, em razão da pandemia do Novo Coronavírus, o
escritório da GAI foi fechado em março/2020. Mesmo assim, os atendimentos seguiram
de forma remota, respeitando as determinações da Portaria 419/PRES/FUNAI, de
17/03/2020, que estabelece as medidas temporárias de prevenção à infecção e
propagação da pandemia. Em setembro, as atividades no escritório foram parcialmente
retomadas, quando foi concluída a reforma na nova sede da GAI. Localizado próximo
ao centro da cidade de Altamira, o novo escritório oferece espaço e instalações mais
adequadas às rotinas administrativas e atendimento aos indígenas. Os atendimentos
presenciais ainda não estão sendo realizados no escritório, mas os indígenas, sabendo da
mudança de endereço, estão aos poucos se familiarizando com a nova sede da GAI.
Com os colaboradores trabalhando alternadamente em home office e no novo escritório,
as atividades essenciais seguem sendo realizadas, em especial as ações de apoio à saúde,
segurança, entrega de cestas básicas, medicamentos, combustível, insumos para as
atividades produtivas e serviços de manutenção. Como analisado ao longo desta Seção,
os coordenadores e técnicos das Rotas permanecem como o ponto focal para os
indígenas no relacionamento com a GAI. O contato com os indígenas é mantido,
majoritariamente, de forma remota (rádio, telefone e redes sociais/WhatsApp).
É importante registrar que o período foi marcado pela continuidade do planejamento
conjunto entre a GAI, a FUNAI e o Exército (51º BIS) para as entregas de itens
essenciais nas aldeias e comunidades. Entre julho e setembro, as principais entregas
incluíram as cotas de combustível, insumos e equipamentos para abertura e manutenção
das roças, produção de farinha, pesca, coleta de castanhas e criação de gado.
Diferentemente do registrado no relatório anterior, não houve comentários sobre a
preocupação dos indígenas com a participação do Exército nas entregas. Considerando
as avaliações dos gestores e colaboradores da GAI, essa participação temporária tem
alcançado o efeito positivo de garantir a segurança e não é mais motivo de desconfiança
entre os indígenas.
A logística para as entregas nas aldeias segue com as 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
período, as entregas passaram a incluir itens para o início dos ciclos produtivos
(sementes, insumos, ferramentas e equipamentos). Além dessas entregas, está mantida a
distribuição de 172 mil litros de combustível1 diretamente nas aldeias em todas as terras
indígenas (Registro Fotográfico do Anexo 5, Foto 01).

1

As quantidades seguem como anteriormente informadas: Gasolina:104055lts; Diesel:62211 lts; Diesel S10: 1614lts; Turbo
15W40: 1596lts; SL 20W50: 1608lts; DT 30 500ml: 1989. (Fonte: Apresentação Administrativo, Aquisição e Logística/Agosto
2020).
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Mesmo sem o atendimento presencial no escritório, os indígenas seguem procurando a
GAI para tratar, principalmente, de motores e equipamentos (que incluem: motor rabeta,
motor de popa, motor gerador, motosserra, roçadeira, voadeira, dentre outros).
Efetivamente, houve um aumento nas comunicações via rádio sobre este tema. Entre
julho e setembro foram 380 comunicações dos indígenas relacionadas à manutenção. O
número de comunicações dobrou em relação às comunicações do período de janeiro e
março. Houve também um aumento expressivo na quantidade de motores recebidos para
conserto. Foram 474 equipamentos recebidos entre julho e setembro, oito vezes mais do
que os 57 recebidos entre abril e junho. Como explicou o responsável técnico pela
manutenção dos motores, esses números revelam que houve um represamento do
atendimento às demandas causado pela pandemia e pela demora na renovação dos
contratos com as oficinas. Com os contratos efetivamente renovados, aumentou o ritmo
de atendimentos.
Atendimento mensal aos indígenas 2020
Julho
Agosto
Setembro
Informações via rádio
Demandas via rádio
90
159
141
Indígenas atendidos
8
41
63
Equipamentos Manutenção e Revisão
Recebidos para conserto
118
74
52
Consertados e revisados
125
53
59
Equipamentos na oficina
38
146
139
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
781
306
474
422
552
34
2573
2191

Fonte: Apresentação PIE (Novembro, 2020).

Com relação aos equipamentos doados pela NE, não houve alteração nos registros.
Atualmente, estão registrados 2573 itens doados. Entretanto, segundo afirmam os
gestores da GAI, já foram feitas aquisições e muitos equipamentos estão em estoque e
serão entregues quando autorizado pela FUNAI. A doação desses equipamentos atende
aos acordos firmados em “ata” entre os indígenas e a NE em diferentes momentos ao
longo de todo o processo de licenciamento.
Além da continuidade dos atendimentos, da intensificação dos serviços de manutenção e
das entregas, no período em análise foi ampliada a utilização do Sistema de
Atendimento aos Indígenas (SAI). Esse sistema, que unifica em uma plataforma digital
os dados de todo o processo de atendimento, já está internalizado nas rotinas da GAI,
gerando informações sobre todas as atividades das equipes da Rotas. Exemplos da
utilização do SAI serão apresentados adiante, no item relativo às Rotas.
A comunicação via rádio segue como uma das principais formas de atendimento aos
indígenas. O Programa de Comunicação Indígena (PCI), uma condicionante da LP, está
em operação desde 2010, garantindo o acesso às informações sobre o licenciamento e
recepcionando outras demandas de comunicação do interesse dos indígenas. Como
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analisado anteriormente, as metodologias do PCI já foram apropriadas pelos indígenas,
que utilizam os equipamentos e instalações com frequência. As comunicações diárias
foram mantidas com as rotinas já conhecidas (duas transmissões diárias de segunda à
sexta das 08:00 às 10:30 h e das 15:00 às 16:00 h). No período em análise foi realizado
um total de 65 dias de comunicações, com o recebimento de 1158 demandas, 33% das
quais foram respondidas no mesmo dia. Como em outros relatórios, os principais
assuntos tratados estiveram relacionados às atividades produtivas, cotas de combustível,
motores e equipamentos2.
O sistema de radiofonia mantém 88 estações de rádio instaladas em 77 aldeias, 04
comunidades ribeirinhas, 02 na área indígena Boa Vista e 01 na Associação AIMA.
Apesar das restrições de acesso, no período de julho a setembro foram realizados 64
atendimentos de manutenção preventivas 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.
Desde o início da pandemia, as instalações do PCI estão fechadas, com acesso restrito
para o público indígena e não indígena. Entretanto, com a retomada gradual das
atividades, houve, entre os meses de julho a setembro, 29 visitas ao PCI, em sua maioria
de representantes institucionais (19) e em menor número visitas das associações
indígenas (10). Em outros períodos a visitação é diária.
Além das rotinas de comunicação diária via rádio, o PCI emitiu 85 comunicados
institucionais informando sobre os seguintes temas: Obras suspensas pelo
distanciamento social; Atendimento ampliado do PCI; Entrega das cestas básicas;
Entrega de cota de combustível; Programa de saúde indígena e Orientações na
pandemia. As orientações na pandemia foram transmitidas em língua indígena,
reproduzindo a metodologia já utilizada nos meses anteriores. Segundo a gestora do
PCI, diferentemente do que ocorreu nas primeiras transmissões, as repercussões desses
comunicados foram positivas, não havendo questionamentos por parte das lideranças
indígenas.
A mobilização das equipes das Rotas, a continuidade das entregas, manutenções e
aquisições, assim como as rotinas de comunicação com todas as aldeias, somadas 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,
sendo 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. Para tanto, a Gerência da GAI, através do
Plano de Gestão, tem assumido participação ativa nas reuniões e negociações junto à
FUNAI e às lideranças indígenas.
2

É interessante ressaltar que das 09 etnias que compõem a área de atuação do PCI, 03 etnias (Xikrin, Araweté e Parakanã) ocupam
mais de 70 % das comunicações. De fato, estes são grupos muito numerosos, que concentram aproximadamente a metade da
população das terras indígenas (são 2135 de um total de 4440 indígenas, que vivem em 48 das 84 aldeias atendidas pelo PBA-CI).
Embora a intensidade das comunicações via rádio sejam um reflexo da configuração étnica regional é importante considerar que há
traços culturais específicos destes grupos que sempre se posicionam fortemente nos contextos de negociação com a Norte Energia e
demais instituições. Este é um retrato inequívoco da diversidade étnica e cultural que caracteriza a região implicando em desafios
para a atuação indigenista da Norte Energia.
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ii. Gerência e Plano de Gestão
A Gerência de Assuntos Indígenas é o principal núcleo executivo na estrutura do
indigenismo corporativo da NE. Os atendimentos são a face de relacionamento imediato
com os indígenas. Contudo, cabe também à GAI fazer a gestão institucional e executiva.
Na prática, a GAI está à frente da 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, não se limitam às obrigações
expressas no PBA-CI. Como ressaltou a gerente da GAI em entrevista realizada em
agosto, a atuação envolve sobretudo localizar a origem das demandas no processo de
licenciamento para construir as soluções.
No período entre julho e setembro, o foco da gerência e do Plano de Gestão foi a
construção de espaços de diálogo estruturados e contínuos entre a NE, a FUNAI e as
populações e organizações indígenas para tratar de questões relacionadas à
implementação do PBA-CI e do PPTMX (Plano de Proteção Territorial). Neste sentido,
a gerente da GAI destacou a realização de 23 reuniões técnicas com a FUNAI e as
executoras para validar tecnicamente os parâmetros e os cenários para a retomada das
atividades e para propor soluções à plena implementação do PPTMX. Além dessas
reuniões, a gerente da GAI destacou a realização de 13 reuniões tripartites, realizadas de
forma remota, com a participação de representantes da FUNAI e indígenas para discutir
a retomada das atividades. A periodicidade semanal dessas reuniões tem contribuído
para fortalecer o espaço de diálogo e participação. Contudo, prevalece uma tensão no
relacionamento com os indígenas, tendo em vista as limitações impostas pela pandemia,
que impedem a realização de muitas atividades nas aldeias. Um dos pontos de tensão é a
divergência entre a atual gestão da GAI e os indígenas no que se refere à “lógica dos
acordos”, isto é, ao passo que os indígenas veem nos acordos uma alternativa para
atender suas demandas, a NE não está disposta a firmar novos acordos enquanto não
forem concluídos os acordos já firmados em ata e, mais importante, enquanto não forem
definidos os termos da reelaboração do PBA-CI e dos compromissos de longa duração.
Nessas reuniões tripartites, a corresponsabilidade tem sido o conceito-chave.
No âmbito da implantação do PBA-CI, um dos programas que ocupa atenção especial
da gerência e do Plano de Gestão é o PISI – Programa Integrado de Saúde Indígena.
Desde 2015, a GAI mantém uma gestora responsável pela implantação deste programa.
Efetivamente, as ações do PISI são estruturantes e já alcançaram resultados muito
expressivos na gestão da saúde indígena na região com a construção de 31 Unidades
Básicas de Saúde Indígena, aquisição de equipamentos e contratação de profissionais.
No período em análise, a NE avançou nos encaminhamentos 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
NE
contratou
a
instituto
Ovídio
Machado
(http://www.institutoovidiomachado.org/), que já mobilizou 142 profissionais
(enfermeiros, técnicos, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento,
motoristas, pilotos e apoio). Estes profissionais já estão nas aldeias, utilizando as
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instalações construídas nos últimos anos (UBSIs e alojamentos). Segundo informou a
coordenadora do PISI, até o presente as equipes da saúde estão sendo bem recebidas e
bem avaliadas pelas instituições e comunidades indígenas (Fotos 02 e 03). Além dessas
contratações, o PISI acompanhou a entrega de quatro camionetes para o DSEI de
Altamira (Distrito Sanitário Especial Indígena) e está acompanhando a aquisição de
equipamentos complementares para as UBSI e CASAI (Casa de Saúde Indígena em
Altamira), que consistem em 34 sistemas de rádio e 07 consultórios odontológicos
(Foto 04).
Como anunciado nos relatórios anteriores, foi iniciado o projeto #ConectaXingu, um
projeto piloto de telemedicina e internet implantado em 14 de setembro na UBSI da
Aldeia Boa Vista. O projeto, com duração de 60 dias, realizou 66 consultas (aprox. 57%
da população local). Dezenove técnicos do DSEI já foram capacitados para operar a
plataforma. Segundo avaliam os profissionais de saúde, com o aprimoramento este
programa poderá ser expandido para as demais UBSI’s em 2021 (Foto 05).
Especial atenção tem sido dada ao acompanhamento da saúde indígena no contexto da
pandemia do COVID-19. De acordo com dados atualizados em 30 de setembro de 2020,
há 606 casos confirmados, o que representa 13,5% população indígena, sendo o índice
de cura médio de 96%. Apenas um óbito foi registrado. Além das ações previstas no
PISI, a NE tem oferecido apoio com a doação de 2.500 Kits para teste rápido de
COVID-19, avaliação médica e teste rápido para todos os colaboradores que precisam
adentrar as TI’s (cerca de 800 avaliações realizadas até out/20) (Foto 06).
Com relação ao PPTMX (Plano de Proteção Territorial do Médio Xingu), entre julho e
setembro foram realizadas 12 reuniões técnicas remotas com a participação da
FUNAI/CGMT e CR/Altamira (respectivamente, Coordenadora Geral de
Monitoramento Territorial/Brasília e Coordenadoria Regional Altamira). Nas palavras
da gerente da GAI, essas reuniões tiveram por objetivo dirimir e propor soluções a
problemas que têm limitado a implementação do PPTMX. Dentre os problemas, a
gerente destacou: (1) o impasse para a construção de três Unidades de Proteção
Territorial-UPT (nos locais indicados pela FUNAI, a população local impede que as
contratadas iniciem as obras); (2) a dificuldade em articular a gestão dos recursos
humanos contemplando as responsabilidades da NE, da FUNAI e das contratadas; (3) a
discussão sobre a aquisição de equipamentos de armazenamento (storage) de dados para
o Centro de Monitoramento Remoto (CMR). Essas dificuldades para a plena
implantação do PPTMX estão relacionadas às obrigações do Termo de Compromisso
316/2015: construir e equipar 11 UPTs, implantar o Centro de Monitoramento Remoto
(CMR) e contratar 72 profissionais para atuar nas UPTs e 09 profissionais para operar o
CMR.
Segundo a gerente da GAI, através das reuniões técnicas foi retomado o diálogo
institucional que havia sido interrompido pela Ação Civil Pública nº 101264089.2020.4.01.3900, de 27/04/2020, que obriga a NE a manter o Centro de
Monitoramento Remoto pelo período de dois anos após a entrega das UPTs. Dentre os
resultados concretos das reuniões semanais realizadas desde julho, destaca-se a
contratação da empresa para realizar a reforma das 08 UPTs já construídas e a
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reativação dos serviços do CMR. Está em andamento o processo de contratação da
capacitação dos funcionários da FUNAI para transferência formal de conhecimento
sobre a rotina de trabalho para transição definitiva do CMR.
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. A gestão do PIE está sob a
responsabilidade de um engenheiro que integra a equipe da SAI desde 2018. Com a
pandemia, o planejamento, que previa a execução de 324 obras nos anos de 2020 e
2021, foi severamente afetado. Segundo informou o gestor do programa, inicialmente
todas as atividades foram suspensas, mas, após reuniões com os indígenas e com a
FUNAI, as atividades essenciais estão sendo retomadas. Um dos maiores problemas
para executar o planejamento é o grande número de trabalhadores necessários. Em
alguns casos, com a concentração de muitos trabalhadores, as obras podem aumentar os
riscos de contaminação. Todas essas situações estão sendo avaliadas caso a caso nas
reuniões tripartites, para que as atividades sejam retomadas apenas mediante a
oficialização por parte da FUNAI.
Considerando essas discussões e autorizações, o PIE conseguiu avançar em alguns
contratos para atender às demandas essenciais. Neste sentido, já foram contratadas
empresas para a manutenção e instalação de rede elétrica em todas as Terras Indígenas e
para a realização de obras viárias, incluindo a construção de ponte na aldeia Pyta-kó (TI
Trincheira Bacajá) e 100 km de estradas nas rotas Bacajá, Xingu e Iriri. Ademais,
foram retomados os contratos para construção das 06 escolas indígenas (TIs Kararaô,
Arara, Xipaya e Curuaia) e realizados os levantamentos para os paióis de castanha,
casas de farinha e tanques redes. Com relação ao PPTMX, o PIE contratou os serviços
de reparos nas Unidades de Proteção Territorial, incluindo a manutenção do sistema
fotovoltaico. Por fim, já foi iniciado o processo de demarcação física da Terra Indígena
Paquiçamba.
Mesmo com os avanços no período, 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. 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.
iv. Rotas
Como no período anterior, entre julho e setembro 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
envolve atividades nas aldeias e terras indígenas. Mesmo assim, as equipes mantêm
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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.
Em agosto houve uma reorganização interna das equipes das rotas, que passaram a ser
compostas por dois coordenadores, cinco analistas e sete técnicos. As divisões das
Rotas permanecem as mesmas, a saber: Rota Volta Grande, Rota Iriri, Rota Curuá, Rota
Xingu, Rota Bacajá, e Rota Citadinos e Ribeirinhos. Destaca-se que informações estão
mais claras e permitem um acompanhamento mais direto das ações realizadas, das
pendências e planejamentos. A seguir apresentam-se considerações sobre cada Rota,
como informadas pelas equipes:
Rota Volta Grande

Terra
Indígena

Aldeias

Fundação Autodenominação

Paquiçamba 30/03/1984
Paquiçamba Mïratu
2011
Furo Seco
18/02/2013 Yudjá/Juruna
Pupecury
12/03/2020
Lakaryka
19/09/2019
TOTAL
Terrawangã 2011
Arara
da Guary-Duan 22/07/2014
VGX
Arara
Itekoun
21/08/2018

Povos
Idioma

/

Residências Famílias População

27
16
Juruna/Tupi 19
8
8
34
34

27
19
19
8
8
46
42

71
54
68
27
32
252
164

Arara/Tupi 14

16

66

12

13

28
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Terra
Indígena

Aldeias

Fundação Autodenominação

TOTAL
Boa Vista
11/03/2011
AI Juruna Reserva
Yudjá/Juruna
do Km 17 Indígena Boa 05/09/2017
Vista II
TOTAL
TOTAL DA ROTA VGX

Povos
Idioma

/

Juruna/Tupi

Residências Famílias População
60
41

71
41

258
115

9

5

13

50
144

46
163

128
638

Fonte: Apresentação Rota Volta Grande. Novembro 2020.

O mapa e o quadro acima reúnem informações importantes sobre a localização,
demografia e a caracterização das aldeias nesta Rota. Percebe-se, por exemplo, que as
aldeias são pequenas, com no máximo 41 famílias, e que muitas surgiram a partir de
2011. Trata-se de uma fragmentação característica da organização social local e um
processo de criação de novas aldeias em parte impulsionado pelas condições
oportunizadas pelo licenciamento. Esse é um fenômeno comum em todos os contextos
indígenas na região.
Nesta Rota, as ações realizadas no período estão no âmbito do Programa de Supervisão
Ambiental (PSA); Programa de Atividade Produtiva (PAP); Programa de
Fortalecimento Institucional (PFI); Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI);
Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI) e Programa de
Educação Escolar Indígena (PEEI). Entre os meses de julho e setembro foram
realizados 72 atendimentos, sendo 25 via rádio e 47 via telefone ou aplicativos
(Whatsapp).
Na Terra Indígena Arara da Volta Grande foram entregues 08 motores 13hp e 26
motosserras e roçadeiras. Na TI Paquiçamba foi entregue um total de 1843 itens
relacionados ao projeto de pesca, incluindo apetrechos (anzol, chumbada, linha) e ração
para peixe. Na área indígena Juruna do Km 17 foi entregue uma voadeira de 6.40m
(Fotos 07, 08 e 09)
Além dessas entregas, o período foi marcado pela retomada das ações do PBA-CI, com
as visitas técnicas, ações de monitoramento e apoio às associações. Todas atividades
realizadas com a autorização dos indígenas e respeito aos protocolos sanitários. O
destaque no período foram as reuniões tripartites com a participação remota dos
indígenas, das executoras, da FUNAI Altamira e da FUNAI Brasília. Essas reuniões
definiram as condições específicas para a retomada das atividades (Fotos 10, 11 e 12).
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Rota Iriri

Terra
Indígena

Aldeias

Yarumê
Kujubim
Cachoeira Cupi
Seca (Área- Iriri
734 mil ha;
2016)
Awy

Fundação Autodenominação Povos / Idioma Residências Famílias População
2020
2011
2017
1987

Xipaya / Kuruaya

9
Xipaya/Kuruaya
12
(Tupi)
4

9
12
4

25
34
12

17

29

121

1
34
40
9

1
46
47
10

9
176
199
46

8

9

43

6
3
4
70
7
6
3
2

6
3
4
79
9
6
3
2

37
20
12
357
32
23
12
13

18

20

80

122

145

609

Arara
(Karib)

2018

TOTAL
Laranjal 1981
Arara
Arumbi 2017
(Área-274
Magarapi2017
mil
ha;
eby
2009)
Iorum
2018
Tagagem 2018
Arado
2018
TOTAL
Kararaô
Kararaô 1971
(Área-331 Pidjodjãm 2017
mil
ha; Kruakrô 2018
1998)
Rikrekrô 2020
TOTAL
TOTAL DA ROTA IRIRI

Ukaragma
Ugoro’gmo

Kararaô/Kayapó

/

Arara (Karib)

Kararaô
Mebengokrê
(Macro-Jê)
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O mapa e o quadro acima deixam muito clara a complexidade territorial, étnica,
linguística e cultural que caracteriza as terras e aldeias nesta rota. Efetivamente, são
grupos que pertencem a três troncos linguísticos diferentes, que, além das visões de
mundo muito diversas, possuem diferentes relações com a sociedade nacional. Os
Arara, de recente contato, e os Xipaya e Kuruaya, com contato que remonta ao século
XVIII. Ademais, destaca-se o surgimento de onze novas aldeias a partir de 2017, o que
também tem relação direta com o licenciamento.
Neste cenário complexo, foram realizadas 47 reuniões e 247 atendimentos via telefone e
Whatsapp. Como nos outros contextos, os temas tratados foram as entregas e a
retomada das atividades, incluindo as obras de infraestrutura. Com relação às entregas,
além da distribuição de cestas básicas, combustível e manutenção de motores, foram
entregues grupos geradores para as aldeias Kruakrô, Rikrekrô (TI Kararaô) e Iurum (TI
Arara). Foram também realizadas reuniões com a FUNAI para discutir especificamente
a retomada das atividades nestas terras indígenas (Fotos 13, 14 e 15).
Rota Curuá

Aldeias
TI Kuruaya
Curuá
Irinapãne
*Anapiwi
Kuruatxé

Nº de residência
16
16
6
16

Nº de Famílias
18
24
6
16

População atual

População anterior

92+
88+
32+
69+
281

65
85
20
61
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Aldeias
TI Xipaia
Aldeias
Tukamã
Tukayá
Kamaratayá

Nº de residência
Nº Residência
17
18
7

Nº de Famílias
Nº Famílias
17
18
16

População atual

População anterior

População atual
68+
-88
-16
181

População anterior
63
94
18

Nesta Rota foram realizados 34 atendimentos remotos no período entre julho e
setembro. À semelhança da Rota Iriri, foram realizadas reuniões tripartites com a
FUNAI e os indígenas para planejar a retomada. Por enquanto, foram mantidas as
atividades essenciais, com a distribuição de combustível, cestas básicas e serviços de
manutenção de motores. Também foi entregue um grupo gerador na aldeia Tukama, TI
Xipaya. Destaca-se que nesta Rota a navegação é muito difícil na estação seca,
obrigando a transferência dos itens e troca de embarcação (Fotos 16 e 17).
Rota Xingu

TERRA INDÍGENA

ALDEIAS

RESIDENCIAS

FAMILIAS

POP. TOTAL

Apyterewa
Koatinemo
Araweté
Total Rota Xingu

11
5
18
34

127
72
141
340

138
74
150
362

745
257
577
1579

A Rota Xingu é composta por três terras indígenas, todas com população de língua tupi.
Embora os dados não estejam apresentados no quadro acima, cabe registrar que 29 das
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34 aldeias nesta rota foram criadas a partir de 2011, em relação direta com as diferentes
fases do licenciamento ambiental3. Como relatado anteriormente, desde 2019 os
indígenas não aceitaram a atuação da executora contratada para desenvolver os
programas e projetos do PBA-CI. Sendo assim, além das reuniões e negociações com a
participação da FUNAI e MPF, a própria GAI tem realizado ações diretamente nas
aldeias.
No período de julho a setembro foram registradas 472 solicitações, em sua maioria
originadas em comunicações via rádio. Destas, 47 solicitações seguem em aberto e 425
foram atendidas (325 concluídas “fechadas” e 100 atendidas e ainda não concluídas no
sistema).

Fonte: Apresentação Rota Xingu. Novembro 2020.

Como registrado no Sistema de Atendimento (SAI), as principais solicitações estão
relacionadas aos “acordos de canteiro”, ou seja, os compromissos firmados em atas ao
longo de diferentes momentos tensos no processo de licenciamento. Como nas outras
rotas, foram realizadas entregas de combustível, cestas básicas e serviços de
manutenção de motores e equipamentos para a abertura das roças (Foto 18). Nas aldeias
Kato, Xiwé e Paronopiona (TI Apyterewa) foram entregues grupos geradores. Neste
período, as reuniões com a FUNAI trataram do planejamento da retomada e,
especificamente, da reorganização das atividades com a nova contratação da executora.

3

Os dados completos sobre as aldeias podem ser consultados no anexo Apresentação Rota Xingu.
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Rota Bacajá

Terra Indígena

Aldeias

Autodenominação Povo/ Idioma Residências Famílias População

Bakajá
Kabakrô
Kamok-ticô
Kenkudjôy
Krãnh
Krimeix
Mebengõkrê
Trincheira Bacajá Mrôtidjãm Povo Kayapó- Xikrin
Jê/ tronco linguístico – Macro Jê
Pykatum
Potkrô
Prin-djãn
Pykajaká
Kameredjãm
Kenkrô

29
5
14
8
22
6
16
13
14
5
24
8
9

29
5
14
8
24
7
23
13
25
6
26
8
9

126
25
50
37
89
42
136
63
130
35
106
25
60
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Terra Indígena

Aldeias
Pytakô
Rapkô
Moinôro
Kenôro
Roitidjãm
Pokamrôre

População total:

Autodenominação Povo/ Idioma Residências Famílias População
7
17
16
5
*
*

10
17
17
05
*
*

41
69
78
21
*
*
1133

A Rota Bacajá é a única composta por apenas uma terra indígena e uma etnia.
Entretanto, os Xikrin são um grupo muito organizado, com uma atuação constante junto
às instituições e ativos nas diferentes etapas do licenciamento, sempre com ações e
resultados destacados no contexto indígena regional.
No período foram mantidas as ações emergenciais com a entrega de cestas básicas,
combustíveis e equipamentos, sempre com a participação da FUNAI e o apoio do
Exército. Ademais, foram realizadas atividades relacionadas aos programas e projetos
do PBA-CI. No âmbito do Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI), ocorreu o
monitoramento do uso e ocupação do solo e de focos de calor, revelando que há regiões
da Terra Indígena efetivamente afetadas por queimadas e desmatamentos, como
apresenta a figura a seguir.

A equipe da Rota Bacajá também destacou que, no âmbito do Programa de
Fortalecimento Institucional (PFI), as associações indígenas foram apoiadas com a
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assessoria contábil e de comunicação para submeterem projetos junto a instituições
financiadoras como a Fundação Casa Socioambiental e Programa Casa Cidades
Amazônicas 2020. As reuniões tripartites com a FUNAI, as lideranças indígenas e
técnicos da executora ocorreram em setembro via Zoom Meetings, para definição de
ações do PBA-CI a serem realizadas durante a pandemia.
Com relação aos atendimentos, foram registradas 562 solicitações como identificadas
no SAI.

Fonte: Apresentação Rota Bacajá. Novembro 2020.

Rota Citadinos e Ribeirinhos
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Entidade/
Localidade Fundação Autodenominação Povo/Idioma Famílias Pop./sócios
Comunidade
Xipaya
e
Aima
Altamira
2002
Xipaya/Kuruaya
1.133
4.500
Kuruaya/Tupi
Xipaya
e
Kirinapãn
Altamira
2003
Xipaya/Kuruaya
116
500
Kuruaya/Tupi
Xipaya
e
Altamira
2015
Xipaya/Kuruaya
28
140
Citadinos Inkuri
Kuruaya/Tupi
Xipaya
e
Takurarê
Altamira
2013
Xipaya/Kuruaya
21
140
Kuruaya/Tupi
Tubyá
Altamira
2013
Juruna
Juruna/Tupi 55
220
Total
1.353 5.500
São
Senador
N/A
Juruna
Juruna/Tupi 10
40
Francisco
José Porfírio
Vitória do
Xipaya
e
Iawa
N/A
Xipaya/Kuruaya
21
105
Xingu
Kuruaya/Tupi
Vitória do
Kaniamã
N/A
Xipaya
Xipaya/Tupi 4
15
Xingu
Ribeirinho
Vitória do
Jericoá II
N/A
Xipaya
Xipaya/Tupi 3
10
Xingu
Vitória do
Sítio Kanipá
N/A
Xipaya
Xipaya/Tupi 2
7
Xingu
Total
38
169
Público

Junto às famílias indígenas citadinas e ribeirinhas foram mantidas as atividades
essenciais, com a distribuição de cestas básicas, cotas de combustível e entrega de
equipamentos para as comunidades Jericoá e São Francisco. Na comunidade São
Francisco foram entregues ainda dois grupos geradores. Com relação às associações, a
equipe destaca a criação da certificação digital, o apoio à elaboração de Portfolios para
as associações Inkuri e Kirinapãn e a criação de um domínio para site das associações.
As reuniões tripartites ocorreram em setembro, com a participação da FUNAI,
indígenas e executoras (Fotos 19 e 20).
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. Em 01/07/2020, dois dias após a FUNAI encerrar o
sobrestamento, foi protocolada a versão final do Plano de Trabalho Detalhado. A
condução deste processo está sob a responsabilidade do Escritório de Gestão de Projeto,
com a coordenação técnica da antropóloga que atuou como gerente da GAI de agosto de
2017 a fevereiro de 2020. Vale destacar que se trata de uma profissional capacitada que
conhece bem a região, os indígenas e as demandas institucionais.
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
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reflete o aprimoramento na concepção da Revisão do PBA-CI, que adotou as seguintes
premissas: (i) Respeitar o PBA-CI em execução; (ii) Consolidar a Política de
Relacionamento NE e povos indígenas: o projeto exige um cenário minimamente
equacionado para que haja condições de diálogo sobre o futuro (NE em campo e com
interação direta com as comunidades, ainda que em diferentes níveis em cada TI); (iii)
Reduzir os passivos, a fim de minimizar os riscos e custos para revisão por meio de um
plano de ação para cumprimento de condicionantes.
Considerando essas premissas, constata-se que as atividades que se projetam dependem
fortemente do reestabelecimento das condições sanitárias afetadas pela pandemia de
COVID-19. Afinal, o processo de revisão envolve trabalho de campo e uma
proximidade com as comunidades, o que não é possível na atualidade. Enquanto as
condições não permitem, a coordenação do processo de revisão do PBA-CI segue
sistematizando informações e documentações, refinando as metodologias com as
equipes contratadas, e mantendo uma agenda de reuniões com a FUNAI para adequação
do cronograma e das ações.
vi. Considerações finais
No período de julho a setembro de 2020, enfrentando as restrições impostas pela
pandemia do Novo Coronavírus, a NE seguiu com os atendimentos através dos contatos
via rádio, telefone e WhatsApp, garantindo o relacionamento diário com os indígenas.
Com a participação da FUNAI e apoio do Exército foram mantidas as entregas e
atividades essenciais (cestas básicas, combustível, ferramentas, equipamentos e
insumos). As reuniões tripartites, com a participação da FUNAI, indígenas, da GAI e
executoras, têm mobilizado os diferentes atores na discussão sobre as condições
específicas do processo de retomada das atividades nas aldeias. É também importante
destacar que a organização da GAI, com equipes para cada Rota, tem demonstrado ser
metodologia adequada para responder à complexidade da atuação indigenista, que inclui
o atendimento às terras indígenas e também às comunidades, associações e famílias
citadinas e ribeirinhas.
Como relatado anteriormente, a diminuição da presença dos técnicos da GAI nas aldeias
tem sido contrabalanceada pela intensificação das reuniões e encaminhamentos
institucionais, especialmente junto à FUNAI e SESAI (Secretaria Especial de Saúde
Indígena). A qualificação constante do relacionamento com essas instituições é
fundamental para a condução do processo de Revisão do PBA-CI e poderá resultar na
proposição de ações conjuntas de longo prazo decisivas para as populações indígenas da
região. Considerando a atual estrutura, os resultados já alcançados, a atuação conjunta
com FUNAI e Exército e o planejamento para as próximas etapas, é possível afirmar
que a NE 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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5.0
Sistema de Gestão
A atualização do andamento da implementação do SGI da NE foi feita considerando,
como data de corte documental, o período de julho a setembro de 2020, utilizando
informações do 31º RSAP. Também foram utilizadas as informações obtidas durante
reuniões ocorridas entre os dias 16 a 19 de novembro de 2020, mais uma vez de maneira
virtual, devido à permanência das restrições impostas pelo COVID-19.
Para o Sistema de Gestão Integrado - SGI foi apresentado relatório específico, o
Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão Integrado (RGT-SGI), onde constam
as informações sobre as ações relacionadas à elaboração de documentos, treinamentos,
auditorias, objetivos e metas, entre outros.
5.1
Sistema de Gestão da NE
Este é o terceiro período em que o processo de implantação do SGI ocorre de modo
remoto, com atividades em Home Office. O processo de implantação do SGI
inicialmente previsto para duas superintendências encontra-se em curso e ampliado para
outras 29 áreas.
Conforme já informado, o planejamento de ações para o ano de 2020 foi impactado
devido ao afastamento social adotado pela NE com o objetivo de prevenir seus
empregados de contaminação pela COVID-19. Esse impacto deu-se nos processos onde
a interação com as áreas são fundamentais para sua implantação e/ou manutenção.
Sendo assim, o planejamento para o ano de 2020 foi revisado para se adaptar ao período
de Home Office (iniciado em 18/03). Com isso, não foi possível estabelecer um
cronograma fixo, sendo que o mesmo necessitou ser atualizado mês a mês ao longo dos
períodos de monitoramento.
Contudo, ações foram planejadas e vêm sendo mantidas ao longo de 2020, dentre elas:
•
•
•
•
•
•

Treinamentos em MA;
Realização da primeira etapa de treinamento dos agentes multiplicadores;
Elaboração de textos e peças para o lançamento do SGI por meio do Plano de
Comunicação;
Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos;
Atualização dos Requisitos Legais;
Preparação e Revisão de Documentos, destacando-se a fase final de elaboração das
instruções da área de Operação.

Já existe um pré-planejamento de atividades estabelecido juntamente com a empresa
SG4, que vem dando suporte na implantação do SGI. Foi assim estabelecido um
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cronograma de atividades para os próximos períodos (até julho de 2021), conforme
apresentado no Quadro 5.1.a, a seguir.
Quadro 5.1.a
Planejamento das Ações do SGI
Tarefas por Área
Treinamento de multiplicadores
do SGI ¹
Levantamento de Aspectos e
Impactos Ambientais
Levantamento de Perigos e
Riscos
Migração da IUSNATURA
Auditoria de Meio Ambiente
Auditoria de Segurança do
Trabalho
Avaliação de Conformidade
Legal
Definição de Indicadores de
processo
Alinhamento com os Gestores
sobre os indicadores
Implantação dos Indicadores
Superintendência de Operação
Mapeamentos dos processos da
Operação
Elaboração das instruções da
Operação
Superintendência de Manutenção

Duração

Início

Término

% do
andamento

130 dias

01/02/21

30/07/21

0%

90 dias

28/07/20

30/11/20

60%

64 dias

03/02/20

30/04/20

50%

74 dias
20 dias

20/01/20
04/05/20

30/04/20
29/05/20

100%
100%

22 dias

01/06/20

30/06/20

100%

35 dias

25/01/21

12/03/21

0%

22 dias

08/03/21

06/04/21

0%

44 dias

06/04/21

04/06/21

0%

22 dias

07/06/21

06/07/21

0%

8 dias

29/06/20

08/07/20

100%

110 dias

08/07/20

14/12/20

70%

25/01/21

29/01/21

01/02/21

02/07/21

0%

01/02/21
08/02/21

05/02/21
29/05/21

0%
0%

01/02/21

01/04/21

0%

23/09/20

07/10/20

100%

07/10/20

05/11/20

100%

08/02/21
29/03/21
06/01/20

26/03/21
07/05/21
30/07/21

100%
50%
42,3%

Mapeamentos dos processos em
5 dias
Belo Monte
110 dias
Elaboração das instruções
Superintendência de Planejamento de Operação
Mapeamentos dos processos
5 dias
Elaboração das instruções
110 dias
Superintendência de Comunicação e Imprensa
44 dias
Revisar e/ou elaborar instruções
Estabelecer a estratégia de
11 dias
comunicação para o SGI
Definir modelos de comunicação
20 dias
do Sistema de Gestão - SGI
Gerência Gestão de Pessoas
35 dias
Revisar e/ou elaborar instruções
30 dias
Aprovação da documentação
394 dias
Encerramento do projeto

0%

1O treinamento de Agentes de Multiplicadores ocorreu em setembro de 2020, já sendo etapa concluída.
Fonte: NE/SG4.
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No último período destacam-se a realização das Auditorias Internas e a Formação de
Agentes Multiplicadores.
Implantação do ESG
Neste período, a empresa tomou a iniciativa de implantar, para suas atividades, os
processos de gestão do ESG (Environmental, Social and Governance).
Segundo definição que consta na apresentação feita pela NE durante a missão: “o ESG
deve ser entendido como um processo, e não como algo binário (sim ou não) ou
excludente, de ser ou não ser ESG. Esse processo pode ser melhor interpretado como
uma jornada em que as companhias vão se desenvolvendo e mudando de estágio, a fim
de atenderem aos fatores pré-definidos. Dessa forma, é necessário que as empresas
definam métricas para ajudar no acompanhamento dos negócios e na sua evolução.
Hoje, existem alguns índices de sustentabilidade utilizados pelos mercados financeiros
ao redor do mundo, cada um com a sua metodologia”.
As premissas que orientaram a decisão pela adoção do ESG foram:
•
•

•
•

•
•

Em 14/07/2020, a NE registrou-se como Companhia aberta na CVM;
No segundo semestre de 2020, a NE iniciou discussão interna sobre a importância
de se organizar para implementar os critérios/índices ESG, com objetivo de
aprimorar seu relato de sustentabilidade de acordo com as melhores práticas
internacionais;
A Diretoria tem liderado o processo e o EGP – Escritório de Gerenciamento de
Projetos ficou responsável pelas ações de implementação;
Acionistas e demais áreas da empresa têm sido envolvidos gradativamente e o
projeto prevê a elaboração de relatório anual 2020 no modelo GRI Standards modelo adotado pelo setor elétrico brasileiro e pelos acionistas de capital aberto da
NE;
No relato e no sistema de gestão, os conteúdos GRI serão correlacionados às metas
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030) e com os Princípios do
Equador;
Para tal, o EGP tem promovido workshops e reuniões técnicas, bem como
participado de webinários específicos sobre o tema, a fim de capacitar seus
colaboradores e acompanhar as discussões mais recentes sobre o tema.

A iniciativa mostra-se bastante apropriada ao tipo de negócio da NE, reforçando a
transparência de suas atividades sob a ótica ambiental e social para o mercado
financeiro e outros acionistas privados.
Segundo a NE, o planejamento é publicar o primeiro relatório padrão GRI até maio de
2021.
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Equipe de Implantação do SGI
Atualmente, 21 pessoas estão envolvidas diretamente na implantação do SGI, conforme
apresentado Quadro 5.1.a:
Quadro 5.1.b
Equipe de implantação do SGI
Superintendência
Gente e Gestão

Gerência
Gente e Gestão

Cargo/função
Superintendente

Gente e Gestão

Assuntos ADM e SST

Gerente

Gente e Gestão

Assuntos ADM e SST

Engenheiro de Segurança

Gente e Gestão

Assuntos ADM e SST

Técnico de Segurança

Gente e Gestão

Assuntos ADM e SST

Técnico de Segurança

Gente e Gestão

Assuntos ADM e SST

Técnico de Segurança

Gente e Gestão
Socioambiental/Indígena
Socioambiental/indígena

SGI
GAI
NGIS

Coordenador SGI
Coordenador administrativo
Especialista gestão de projetos

Socioambiental/Indígena

GPS

Gerente

Socioambiental/indígena

GPS

Coordenador

Socioambiental/Indígena
Socioambiental/Indígena

GPS
GAI

Engenheiro ambiental

Jurídico

Jurídico Corporativo

Superintendente

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Superintendente

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Especialista

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Especialista

Compliance

Compliance

Superintendente

Operação
Suprimentos
Suprimentos

Operação
Suprimentos
Contratos

Superintendente
Gerente
Gerente

Nome
Isabel Lela
Myron
Tramontinni
Erlan Cesar
Ravachiro
Felipe
Sara Patrícia
Marcelo
Ribeiro
Thiago Nasi
Marcus Porta
Esdras Leite
Roberto
Leandro
Benedito
Marcio
João Neto
Jonas
Denise
Albuquerque
Marco Milani
Antonia Nunes
Brito
Daniel Webster
Araujo
Alexandro
Pimenta
Wagner Lelis
Mário Cerejo
Igor Rita

A seguir são 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
Na missão de monitoramento socioambiental independente ocorrida em novembro 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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Conforme exposto no período anterior, foi contrata a Consultoria BGC para apresentar
uma nova proposta de restruturação da empresa, baseada no Orçamento Base Zero
(OBZ).
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.
No período, a BGC apresentou a proposta de reestruturação da empresa, a qual se
encontra em avaliação pela Diretoria da NE.
No terceiro Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão Integrado foram relatados
os avanços do SGI no período. De maneira geral, foram reportadas as seguintes
atividades:
•

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

•

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

•

Atualização do Levantamento de Requisitos Legais: apresentação da Planilha CAL,
com o atual quadro de atendimento e pendências.

•

Atualização do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais: apresentação
das atividades realizadas e seu status ao final do período.

•

Atualização do Plano de Atendimento a Emergência: apresentação das atividades
ocorridas ao longo do período e a descrição dos recursos que a Brigada possui
atualmente.

Documentação do SGI
De 2019 até novembro de 2020 (data da 31ª missão de monitoramento) foram
trabalhados 426 documentos do SGI, sendo:
•
•
•
•
•

12 políticas;
2 manuais;
42 instruções normativas;
182 instruções de processo;
188 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

19

Em elaboração

149

Em aprovação

243

Aprovado Final

12

Cancelados

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.
Documentos elaborados anteriormente, mas que foram eliminados
ou substituídos

Devem ser destacados alguns pontos referentes ao status dos documentos:
•
•
•

O status Aprovado Final incorpora os documentos com treinamento específico
solicitado pelos gestores de áreas;
Os documentos, quando aprovados, são divulgados para as equipes responsáveis e
público definido para o gestor;
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.

Figura 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI em porcentagem

Status dos Documentos do SGI
4% 1%

3%

35%
57%

Aprovado final

Em aprovação

Em elaboração

Verificação e Diretoria

Cancelado
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Elaboração de Documentos de Operação
A área de Operação passou a ser mapeada e documentada conforme a metodologia do
Sistema de Gestão Integrado. Foi levantado, nos dois últimos períodos, que 55 novos
documentos deveriam ser elaborados ou adequados à nova realidade da NE, incluindo:
•
•
•

04 Instruções Normativas
26 Instruções de Processo
25 Instruções de Trabalho

Dentro do escopo do SGI, foram elaborados até o momento os seguintes documentos:
Instruções Normativas
•
•
•

IN-DOM-030/2019 Emissão e Controle de Ordem de Serviço de Intervenção
IN-DOM-035/2019 Plano de Segurança de Barragens
IN-DOM-044/2020 Identificação de Instalação na área de Geração e Transmissão

Instruções de Processo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-DOM-021/2019 Gestão de Fiscalização e Medição
IP-DOM-069/2019 Gestão de Contratos e Fornecimento Eletromecânico
IP-DOM-076/2019 Gestão de Monitoramento de Segurança de Barragens
IP-DOM-082/2019 Gestão dos Almoxarifados e Áreas de Armazenagem da UHE
Belo Monte
IP-DOM-098/2019 Controle e Fiscalização de Manutenção UHE Belo Monte
IP-DOM-104/2019 Manutenção do Sistema de Transposição de Embarcações STE
IP-DOM-143/2020 Mergulho Raso em Condições Perigosas e/ou Especiais
IP-DOM-145/2020 Controle de vazões e níveis dos reservatórios do Complexo
Belo Monte
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
IP-DOM-155/2020 Análise de Ocorrências nos Ativos de Geração e Transmissão
IP-DOM-156/2020 Monitoramento e Controle de Qualidade da Geração
Transmissão
IP-DOM-157/2020 Operação de Comportas para Compensação de Defluência
IP-DOM-158/2020 Elaboração de Instruções e Procedimentos da Operação
IP-DOM-159/2020 Gestão das Pendências de Fornecimento, Montagem e
Comissionamento
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•
•
•
•

IP-DOM-160/2020 Contratação e Acionamento do Seguro Operacional Anual
IP-DOM-161/2020 Monitoramento e Controle da Operação do Sistema de
Transposição De Embarcações - STE
IP-DOM-165/2020 Modificação de Projeto nos Ativos da Geração e Transmissão
IP-DOM-180/2020 Apoio na Gestão de Riscos nos Ativos de Geração

Instruções de Trabalho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-DOM-058/2019 Retenção Contratual Construção Civil
IT-DOM-059/2019 Lançamento de Requisição e Pedido no Consórcio Construtor
no SAP
IT-DOM-060/2019 Tramitação de Correspondências Externas
IT-DOM-061/2019 Requisição e Pedido dos Contratos de Fornecimento
IT-DOM-062/2019 Numeração de Documentos Técnicos
IT-DOM-063/2019 Controle de Interferências em Obras Civis
IT-DOM-069/2019 Emissão de Relatório de Pagamento aos Fornecedores
IT-DOM-070/2019 Emissão de Partidas em Aberto no SAP
IT-DOM-071/2019 Emissão de Relatório Gerencial no SAP
IT-DOM-092/2019 Instrumentação do Monitoramento de Segurança de Barragens
IT-DOM-093/2019 Manutenção e Conservação dos Acessos, Diques e Barragens
IT-DOM-094/2019 Recuperação de áreas degradadas por toca de animais
IT-DOM-107/2019 Elaboração do Bom dia - Complexo Belo Monte
IT-DOM-169/2020 Partida de UGs sem Grades Anticardumes
IT-DOM-175/2020 Gestão das Curvas de Avanços

Reuniões de Alinhamento e Análise Crítica
No período não foram realizadas reuniões de análise crítica. Aguarda-se o envio dos
relatórios das auditorias das áreas de SST e MA, para então realizarem a reunião de
análise crítica dos processos.
Objetivos e Metas do SGI
Devido à situação de pandemia, que permanece impossibilitando as visitas de terceiros à
companhia, no período mantém-se o status de que o projeto de indicadores, declarado
no relatório do SGI anterior, foi declinado.
Aguarda-se a aceitação dos resultados dos trabalhos contratados junto à consultoria
Boston Consulting Group (BCG), que revisará 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. A previsão de término deste trabalho era outubro
de 2020.
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Treinamentos
Durante o período forma ministrados 6 (seis) treinamentos em Meio Ambiente, com os
seguintes temas:
•
•
•
•
•
•

Aspectos e Impactos Ambientais
Gerenciamento de Efluentes Líquidos
Gerenciamento de Resíduos Sólido
Gerenciamento de Produtos Químicos
Controle das Emissões Atmosféricas e Ruído Ambiental
Inspeções de Meio Ambiente

Inicialmente, os treinamentos tiveram como público-alvo os funcionários internos,
constituídos de técnicos, analistas, coordenadores e gerentes, atingindo 26 participantes
por treinamento.
Os treinamentos foram realizados à distância, devido às limitações impostas pela Covid19, e procuraram seguir o Plano Anual de Treinamento, conforme apresentado a seguir
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
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
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Formação de Multiplicadores
Conforme informado no relatório anterior, a NE reconheceu a necessidade de formar
multiplicadores da cultura e práticas do SGI. No período, foi realizada a primeira etapa
de treinamento para formação de multiplicadores. Os treinamentos foram iniciados
pelas áreas de apoio. O conteúdo ministrado foi o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Premissas do SGI;
Evolução do SGI;
Mapeamento de Processos;
Formatação;
Documentação;
Plataforma de Integração Digital
Acesso aos Documentos do SGI
Documentos Aprovados

Requisitos Legais
O processo de atualização da Planilha CAL está em fase final, onde as áreas técnicas
preenchem os requisitos e incluem evidências de atendimento aos mesmos. Os planos
de ação propostos para os requisitos não atendidos também foram atualizados, levando
em consideração o momento da companhia.
Este é um processo de atendimento contínuo, onde as áreas mantêm o sistema, a cada
atualização, das normas sob sua responsabilidade.
Durante a missão virtual de novembro de 2020 foi possível verificar, na prática, como
se dá o uso da ferramenta da Planilha CAL e as dificuldades enfrentadas devido à
grande quantidade de requisitos legais que são aplicáveis ao projeto.
Atualmente, o Sistema CAL está com o seguinte status:
Figura 5.1.1.b
Status Atual do Levantamento de Requisitos Legais
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Conforme se observa na Figura 5.5.1.b, no momento existem 462 requisitos Não
Atendidos e 1509 ainda Não Avaliados. Para os requisitos Não Atendidos foram
elaborados Planos de Ação, que são controlados em planilha específica, contendo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas Associadas;
Descrição do Requisito Legal;
Escopo (ex. Meio Ambiente, Responsabilidade Social, etc);
Tema (ex. Mineração, Transporte de Carga, etc);
Status do Requerimento;
Data da última alteração do requisito;
Área que responde;
Código do Plano de Ação;
Descrição do Plano de Ação;
Tipo do Plano de Ação;
Prazo de Atendimento;
Recorrência;
Periodicidade;
Responsável pela execução;
Responsável pela gestão;
Última alteração

Observou-se que na planilha CAL utilizada é indicada somente a lei que deve ser
atendida, sendo que seus artigos, parágrafos, incisos entre outros, são apresentados em
formas de perguntas a serem respondidas, sem, contudo, constar a indicação de onde se
extraíram os questionamentos Desta forma, cabe à equipe da NE a identificação e o
mapeamento de cada um dos requisitos dentro da lei ou norma.
Entende-se que o ideal seria a empresa IUSNatura já referenciar dentro de cada uma das
perguntas elaboradas, qual item específico do diploma legal é atendido pela resposta
gerada na Planilha CAL.
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
Durante o período, deu-se andamento ao levantamento dos aspectos e impactos na
unidade de Belo Monte, bem como ao mapeamento da 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);
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•
•
•

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: (EM
ANDAMENTO);
Passo 6: Validação final com superintendentes e gerentes das áreas de Operação e
Manutenção (PROGRAMADO).

Destaca-se, do período anterior, a retomada das vistorias em campo para aferição dos
dados obtidos em gabinete.
Também foi realizado o treinamento de preenchimento de planilhas de aspectos e
impactos, com 26 participantes.
Levantamento de Perigos e Riscos
A área de SST está modelando um novo formato de gestão, que deixará de ter o foco
principal nas contratadas, como é o atual modelo, e abrangerá os pilares para sustentar
um novo modelo voltado para a perpetuidade da companhia. O processo de
Levantamento de Perigos e Riscos faz parte desse novo modelo pretendido pela área.
Devido às ações de combate e prevenção ao COVID-19, o prazo para início desses
trabalhos foi postergado novamente para o primeiro trimestre de 2021.
Gestão de Mudanças
O fato de terem ocorrido diversas mudanças no ano de 2020, levou à percepção de que o
processo de Gestão de Mudanças deve absorver todas as ações realizadas e ser
adequado, e, por isso, a versão inicial passou por revisão.
A atualização do processo de Gestão de Mudanças está em andamento com a área de
SGI, para posterior aprovação das alçadas competentes. Um novo formato para o
processo está sendo proposto e sua versão preliminar, ainda não aprovada, foi
apresentada como parte da documentação da 31ª missão de monitoramento.
Auditorias Internas
No período foram realizadas as duas auditorias internas que estavam programadas para
este ano. As mesmas ocorreram no período de agosto a outubro.
Segundo o 3° RGT do SGI, a auditoria interna de Meio Ambiente foi realizada no
período de 8 de setembro a 30 de outubro de 2020, com reunião de Abertura ocorrida
em 8 de setembro, via Teams, pela empresa Vexia contratada da Superintendência de
Auditoria Interna. Já a auditoria de SST foi realizada em outubro. Os resultados destas
auditorias ainda não foram disponibilizados, devendo ainda ser concluídos os relatórios.
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Plano de Atendimento à Emergência
No período, destaca-se a retomada de treinamentos simulados por parte da Brigada de
Emergência, realizados em setembro de 2020, abordando o tema de Acidente com
Eletricidade.
Destaca-se ainda a aquisição de novos e modernos equipamentos para o atendimento a
emergências, como jet ski, barcos e outros recursos. No período, foram iniciados os
treinamentos visando ao uso adequados destes recursos.
O Quadro 5.1.1.c, a seguir, apresenta a síntese dos recursos atuais e das atividades
realizadas pela Brigada no período.
Quadro 5.1.1.c
Recursos e Atividades da Brigada de Emergência no Período
Descrição dos Recursos
Estrutura de Apoio – Usina Pimental
Estrutura de Apoio – Usina Belo Monte

Equipe de Brigada de Emergência
Caminhão de Bombeiros
Caminhão Pipa
Ambulância
Materiais e Equipamentos auxiliares de Resgate
Plano de Atendimento a Emergência PAE
(Documento)

Simulados de Emergência

Status
Concluído
A Sede da brigada de emergência de Belo Monte
foi transferida para uma unidade temporária (anexa
ao ambulatório de Belo Monte), até que as
instalações definitivas sejam aprovadas, projetadas
e implementadas.
Concluído.
Concluído.
Concluído.
Concluído.
Concluído
Revisado e aguardando aprovação da Diretoria
Após paralisação da realização de simulados (em
decorrência da pandemia do CORONAVIRUS –
SAR-SCOV-2), a realização dos simulados de
emergência foi retomada em setembro de 2020,
abordando o tema de Acidente com Eletricidade.

Ainda foi informado, durante a reunião, que se estuda a contratação de uma empresa
especializada em atendimento à emergência, a Ambipar, que conta com recursos
especiais como helicópteros e aviões, entre outros veículos e equipamentos
especializados.
Frente à retomada dos simulados de emergência, é recomendado que os próximos
treinamentos sejam realizados priorizando as situações de maior risco, baseado nos
cenários emergenciais e suas probabilidades de ocorrência estabelecidos no PAE, que
foi revisado.
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Planejamento do SGI
Foi apresentada, na Seção 5.1, uma previsão de andamento das atividades de
implementação do SGI, a qual se espera ser devidamente atendida. Independente disso,
já foram estabelecidos os passos para o próximo período, que são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Continuação da Avaliação e Atualização da Planilha CAL;
Estruturação do Sistema de Gestão de SST/Não Conformidades;
Continuidade dos processos de Levantamento de Aspectos e Impactos / Perigos e
Riscos;
Manutenção do SGI nas áreas (Verificação de Adesão/Alinhamento com
Gestores/Treinamentos);
Treinamento das Instruções elaboradas (Operação);
Estratégia de Divulgação do SGI.

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, mais especificamente em relação à definição do
software que será utilização como ferramenta para o gerenciamento de diversos
processos de SST. O sistema chama-se Nexo EHS, o qual possui interface com outros
sistemas utilizados pela NE, em especial o SAP/R3.
A adoção/disseminação dos procedimentos, impactada pelas restrições do estado de
pandemia, foi retomada no período, ainda que sob cuidados para evitar a disseminação
do coronavírus. A estratégia da NE, considerando o fato de a usina estar em operação,
continua se pautando em elaborar procedimentos julgados pertinentes e importantes,
divulgá-los e cobrar sua implantação na sequência, por meio do processo de supervisão.
A NE declara ter procedimentos e diretrizes implantados e, de fato, não foram
identificados desvios críticos ou total ausência de gestão, inclusive pelo histórico já
evidenciado em outras missões. Porém, os reportes trimestrais emitidos e o modelo de
divulgação dos resultados empregado pela Equipe de SST não permitem uma avaliação
mais profunda de processos considerados críticos. Como exemplo, pode-se citar
trabalho em altura, espaço confinado e bloqueio/isolamento, cujas instruções de trabalho
foram as primeiras a serem formalizadas no âmbito do Sistema de Gestão e que
começaram a ser disseminadas no início do ano. É fato que as restrições impostas pela
pandemia implicaram em mudanças nesse processo (divulgação, monitoramento e
atuação), porém, também é esperado que o relatório trimestral subsidie as declarações
de conformidade.
De acordo com as informações apresentadas nessa 31ª missão de monitoramento, a
Equipe de SST mantém o levantamento de perigos e avaliação de riscos abrangente
que realizou contemplando de forma generalista os processos, porém, continua em pauta
o detalhamento deste levantamento para subsidiar os setores/contratadas a emitirem suas
Análises Preliminares de Risco (APR). Como está em pauta a alteração do Programa de
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Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) pelo Programa de Gerenciamento de Risco
(PGR), que tende a ser mais abrangente, de acordo com a Norma Regulamentadora nº
09, recém-revisada, a partir de 01/08/20214, a Equipe de SST da NE se prepara para
adotar o Sistema Nexo EHS para fazer a gestão, o que recairá sobre as suas contratadas
e também convergirá em avanço no levantamento de perigos e avaliação de riscos.
As tratativas para a implantação do software iniciaram em novembro/2020 e, no início
de 2021, já é esperado algum resultado, mesmo que o lançamento do histórico leve mais
algum tempo.
No que tange à Gestão de Mudanças, o avanço registrado no período foi a emissão da
minuta da revisão do documento, cuja versão anterior mostrou-se pouco efetiva diante
da rotina da empresa e da velocidade com que as mudanças ocorreram e fluxo/meios
pelos quais as mudanças durante a pandemia foram aprovadas. Com a aprovação do
documento será possível verificar a efetividade da nova proposta.
Como indicado em outras oportunidades, a metodologia de supervisão utilizada até o
momento (PR-DAFSST-001) foi efetiva para a etapa de construção. A equipe declarou
aguardar a implantação do Software Nexo para reavaliar a metodologia de supervisão,
porém, tende a manter técnicos de segurança com foco maior na gestão preventiva e
menos na atividade relacionada a inspeções de campo.
A estratégia de melhoria da gestão não está bem definida, embora a Equipe possua o
delineamento das intenções e diversas ações em curso, conforme demonstrado durante
as reuniões. Em linhas gerais, existe um conjunto de prioridades para as quais
desenvolverão ações voltadas para pilares julgados mais importantes, o qual tem sido
chamado de Novo Sistema de Gestão de SST. Esse sistema está distribuído em 5
Pilares: 1. Atendimento aos Requisitos Legais; 2. Sistema de Gestão de SST – SGI; 3.
Programa Bem estar (vida saudável e ergonomia); 4. Transformação da Cultura de SST;
e, 5. Atendimento a Emergências. Um importante passo, segundo relatado, foi a
efetivação da contratação do Software Nexo, como descrito acima, fato que permitirá o
desdobramento de outras ações desse conjunto de intenções.
Em relação a treinamento, a Equipe de SST declara manter o foco nos treinamentos
requeridos pela legislação, além da divulgação dos procedimentos próprios para as
contratadas no momento da mobilização. Na reunião que abordou esse tema, cogitou-se
a possibilidade de melhor estruturação e implementação de um processo conciso de
disseminação do conhecimento, incluindo explicitamente:
•
•

Identificação das necessidades de treinamento dos funcionários próprios e terceiros;
Desenvolvimento de um plano de treinamento para abordar necessidades definidas;

4

Na reunião da CTPP (Comissão Tripartite Paritária Permanente) que ocorreu dias 5 e 6 de novembro, foi
aprovada a prorrogação da entrada em vigor do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco), contido na
nova NR 1 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), bem como da entrada em
vigor dos novos textos normativos das NRs 7 (PCMSO), 9 (Avaliação e Controle das Exposições
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos), 17 (Ergonomia) e 18 (Indústria da Construção),
para o dia 1º de agosto de 2021.
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•
•
•
•

Verificação de programas de treinamento;
Treinamento de funcionários específicos;
Documentação de treinamento; e,
Avaliação de treinamento recebido para determinar sua eficácia.

Na próxima missão de monitoramento, a Equipe de Recursos Humanos será envolvida
nas reuniões a serem programadas, mais especificamente para conhecer quais as atuais
estratégias e pretensões para melhor aderência ao processo esperado.
No cenário atual descrito acima, recomendou-se que a Equipe de SST elabore e
mantenha um plano de ação de implantação do chamado Novo Sistema de Gestão de
SST distribuído em 5 Pilares, ainda que menos detalhado, para melhor
acompanhamento e evidência de seu esforço. Certamente será necessária a
especificação das etapas para orientar adequadamente no médio prazo, tendo em vista
outras possíveis interferências na rotina. Como exemplo pode-se citar o Projeto OBZ
(Orçamento Base Zero), a partir das atividades da BSC (Boston Consulting Group), que
pode impactar no dimensionamento da equipe, em novas atividades ou mesmo na
estrutura da empresa nesta etapa de operação plena. Este alerta tem como objetivo
permitir a finalização de processos iniciados e o desenvolvimento pretendido pela
equipe, mas também reduzir riscos de retrocesso, mudança de curso e/ou retrabalho com
a proposição de uma nova estratégia diferente de todas as anteriores.
No terceiro trimestre de 2020 (3T20) foi realizada uma auditoria interna em Saúde e
Segurança do Trabalho (SST). O resultado não foi incluído no RGT-SST, tampouco foi
apresentado durante a 31ª missão de Monitoramento Socioambiental. De acordo com a
equipe, a avaliação foi mais técnica e focada em requisitos legais. Além disso, contou
com a solicitação de documentação para complementação da análise por ter sido na
modalidade remota.
O RSAP e os RGTs não apresentaram um quadro ou resumo que evidenciasse a
situação de atendimento dos apontamentos das auditorias de 2019 e de 2020, fato que
contribuiria para externalizar a gestão da Equipe de SST neste contexto.
Na reunião com a Equipe de SGI foi indicado que é esperada, a partir do
desenvolvimento do Sistema de Gestão, uma auditoria Integrada e mais alinhada com o
que preconiza as normas de gestão.
As Não Conformidades registradas pela Equipe de SST para tratar melhorias de alguns
temas tiveram seu plano de ação revisado. O atual sistema utilizado não possui as
funcionalidades requeridas pela gestão em desenvolvimento pela NE e será
possivelmente substituído por um dos módulos do Software Nexo. Algumas outras
ações de caráter corretivo continuam seguindo em paralelo à gestão estruturada do SGI,
por meio de planos de ação no que foi possível verificar. Algumas
correções/verificações estão associadas ao Software CAL, que gere o acompanhamento
dos Requisitos Legais.
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A atual ferramenta de registro de não-conformidade possui algumas necessidades de
adequação, tais como indicação da análise das causas (reais ou possíveis), avaliação da
eficácia do plano de ação ou, eventualmente, indicação da reabertura por tratamento
ineficaz. O sistema Nexo, por outro lado, não permite, na versão adquirida, a
possibilidade de interface com as empresas contratadas, caso os registros sejam feitos
em seu nome. Diante deste fato, a NE precisará definir quais ferramentas atenderá cada
uma de suas necessidades.
A Operação e Manutenção continuou trabalhando em seus procedimentos e manual a
serem incluídos no Sistema de Gestão, os quais contemplarão as interfaces com SST.
Além desses documentos, será emitido um conjunto de instruções de caráter executivo,
com questões inerentes ao setor. Os procedimentos disciplinarão, dentre outras, as
regras operativas, a gestão dos equipamentos, sua disponibilidade, critérios de operação
e inspeção dos equipamentos e sistemas, bloqueio de energia, sinalização e etiquetas de
alertas, bloqueio e situação de manutenção.
No que tange à Gestão de fornecedores, nesta missão foi realizada uma reunião com a
Superintendência de Suprimentos, quando foi possível discutir e conhecer o nível de
participação do Setor de SST no processo de seleção, contratação e gestão das empresas
prestadoras de serviço. Embora tenha ficado evidente a participação no processo de
contratações, ambas as partes identificaram oportunidades de aprimoramento, o que será
discutido nos próximos meses. Nesse contexto, o Monitoramento Socioambiental do
empreendimento acompanhará esse desenvolvimento. Cabe relembrar que não há
qualquer formalização da participação ou ação relacionada com temas de Saúde e
Segurança do Trabalho no procedimento de Aquisição de Bens e Serviços – IN-DAF026⁄2019 (RV01).
A Equipe de SGI declarou os seguintes pontos a serem trabalhados nos próximos meses:
•
•
•
•
•
•

Continuação da avaliação e atualização da Planilha CAL;
Estruturação do Sistema de Gestão de SST/Não Conformidades;
Continuidade dos processos de Levantamento de Aspectos e Impactos/Perigos e
Riscos;
Manutenção do SGI nas áreas (verificação de adesão/alinhamento com
gestores/treinamentos);
Treinamento das Instruções elaboradas (Operação);
Estratégia de divulgação do SGI.

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 objetivam garantir a segurança e atendimento de requisitos legais
aplicáveis aos funcionários próprios.
Atualmente estão mantidas as ações previstas no Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO),
além dos resultados das medições no Laudo Técnico de Condições Ambientais do
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Trabalho (LTCAT). Também está mantida a gestão da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), gestão dos treinamentos legais de funcionários próprios, controle
da entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), entre outros. Em resumo os
principais compromissos legais estão assegurados para os funcionários da NE.
É importante mencionar que já fazem parte da programação da Equipe de SST as
tratativas para adaptação à nova metodologia de gestão de risco, o que extinguirá o
PPRA na forma como está implantado atualmente. Este programa será substituído, a
partir de 01/08/2021, por um programa mais dinâmico e adequado de gestão de risco.
Assim, o próximo passo indicado na reunião será a discussão com empresa especialista,
que elucidará importantes questões na migração, inclusive permitirá que a NE apoie
suas contratadas nesse processo também.
O LTCAT também está no radar para ser atualizado, tão logo o cenário do PGR/GRO
seja definido pela 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 a gestão do cumprimento, por
parte das empresas, de suas obrigações. Entretanto, o RGT-SST não apresentou
atualização desse processo.
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. De acordo com a equipe, o Software Nexo contará com um módulo que
permitirá o lançamento das informações de cada análise ergonômica, o que será
conduzido apenas no próximo ano. Sobre este tema, ainda existem incertezas quanto à
reestruturação da empresa a partir dos resultados do OBZ.
5.1.3
Estrutura Organizacional
MA
Para a condução do SGI, estão envolvidos atualmente 21 colaboradores de 7 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.
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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
Abril e
Julho a
junho/2020
setembro/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.
Tomando como base o conjunto de atividades desenvolvidas pela Equipe de SST,
durante a transição de fase de construção para a operação plena, e também as diversas
tarefas incorporadas na rotina da Equipe pelo estado de pandemia e restrições pelo
COVID-19, é importante que se evidencie a distribuição de tarefas entre os
profissionais, para que, na impossibilidade de alguém executá-la, esta seja pronta e
explicitamente identificada e assumida por outro integrante da NE. Nesse sentido, a
Equipe de SST deve manter vivo um documento com o mapeamento e distribuição de
tarefas entre os integrantes.
5.2
Sistema de Gestão Aplicável à Operação
5.2.1
Sistema de Gestão da Operação - 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
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.
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Neste período de ações de combate ao COVID-19, mantém-se o 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 e são
evidenciados nos Relatórios Gerenciais Mensais.
A Eletronorte tem monitorado periodicamente o 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 Operação - Temas SST
Metodologia de gestão
Diferentemente de todas as outras missões desde sua mobilização, nesta 31ª missão de
monitoramento não houve participação de representantes da Eletronorte, importante
parte interessada no processo de Operação e Manutenção das usinas de Belo Monte e
Pimental. Somada a esta ausência, o próprio RGT-SST esteve esvaziado ao longo de
2020, a partir do término da construção e montagem da usina. Essa falta de
detalhamento e atualização dos importantes temas que têm sido normalmente
acompanhados leva a uma carga maior de perguntas durante as reuniões e fragilidade no
canal de comunicação, recebimento de documentos complementares e tradução das
conversas e resultados da avaliação do material recebido neste relatório de
monitoramento. É fato que a Equipe de SST relata estar trabalhando em diversas frentes
para implantação e aperfeiçoamento de processos e que possui planos de ação
específicos para alguns dos processos, porém, as evidências que compõem o RGT-SST
não corroboram com as evidências coletadas e o esforço percebido nas reuniões.
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Diante do cenário acima, ficou alinhado que a Equipe de SST apresentará uma proposta
de revisão do conteúdo do RGT-SST, inclusive aproveitando a estrutura já existente do
documento, para evidenciar mais fielmente todo o esforço usualmente declarado nas
reuniões. Além disso, também é esperado que o RGT possibilite análise de suficiência e
de conformidade com os padrões de desempenho, minimizando riscos de interpretações
e inferências.
Sobre o fato de nenhum representante da Eletronorte ter participado das reuniões
programadas, recomenda-se que a mesma seja mantida no processo de monitoramento
do empreendimento, justamente por representar um importante e crítico ator do
processo de operação e manutenção das usinas.
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.
No período, mais especificamente em agosto/2020, foi recebida a Barragem de
Fechamento Direita, após todas as tratativas do comissionamento. A partir de agora,
todo o conjunto de estruturas é gerido pela NE.
Atualmente, estão executando o 2º ciclo de 2020 referente à manutenção das estruturas.
Este ciclo foi mais longo que o anterior em decorrência do atendimento a uma das
recomendações de se ampliar a faixa de trabalho/segurança.
As atividades continuam sendo executadas pela empresa Zavattaro, inclusive com
acompanhamento da Equipe de SST, para garantir o atendimento das diretrizes
contratuais e legais relacionadas.
A equipe iniciou a utilização do Software SYSDAM, desenvolvido pela Consultoria
Pimenta de Ávila, que auxilia na gestão dos dados e informações de segurança de
barragem e de emergência. Os diversos consultores envolvidos no processo têm,
portanto, acesso ao banco de dados para análise da segurança das estruturas.
Em relação ao Capítulo de Emergência de Barragens, poucas ações foram executadas
neste período de monitoramento; porém, os próximos passos estão mapeados e
alinhados, para serem executados tão logo as restrições ocasionadas pela pandemia
permitam. As atividades previstas correspondem à realização de novas rodadas de
reuniões e simulados de emergência.
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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.
Os simulados estavam suspensos em função da pandemia, mas foram retomados no
período, com a realização de um evento. O RGT-SST também não trouxe detalhes sobre
os resultados desse treinamento, sendo possível conferir os detalhes somente após a
solicitação de documentos complementares. Da mesma forma, recomenda-se que a NE
evidencie essa importante etapa, juntamente com outras que demonstram explicitamente
o nível e capacidade de resposta a eventuais emergências. Durante as reuniões muito se
relatou e evidenciou sobre a capacidade do empreendedor e recursos mobilizados. Para
tornar mais dinâmico o processo, foi solicitado que indicadores de monitoramento de
disponibilidade, efetividade e de assertividade sejam definidos, para auxiliar a NE a
avaliar periodicamente sua gestão e, eventualmente, endossar ações de melhoria.
A NE apresentou um conjunto de fotos nesta 31ª missão, que evidenciam que a Brigada
e a Equipe Médica passaram a ocupar o EAS da Vila Residencial, após reforma,
adaptação e incorporação de equipamentos.
A brigada de emergência possui, como rotina, a inspeção dos equipamentos por meio de
check-list em papel, ainda que nenhuma evidência tenha sido apresentada. O check-list
é aplicado mensalmente. Esta metodologia está respaldada em uma Instrução de
Trabalho, que está em aprovação. A partir da aplicação dos check-list, são extraídas as
pendências para pronta correção; todavia, ainda não há uma métrica para
mensuração/estatística de disponibilidade, taxa de falha, identificação de quais
conjuntos de recursos estão mais suscetíveis a pendências, entre outras possibilidades.
Sobre a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a NE indicou que
recebeu os representantes da corporação na UHE Pimental, porém, devido a alguma
questão de extravio e/ou desencontro de informações, não trouxeram os projetos para
serem comparados com a instalação. Assim, retornaram com a vistoria frustrada e
solicitaram uma nova apresentação dos projetos para viabilizar seu retorno, fato que
deve ocorrer em breve.
No caso da UHE Belo Monte, ainda existem algumas complementações a serem feitas
na casa de força, o que também depende de liberação das atividades, paralisadas devido
aos cuidados para evitar a contaminação. No mais, hidrantes, extintores, sistema de água
nebulizada supressão por CO2 e gás FM200 estão todos operando normalmente,
segundo relato da NE.
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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 principalmente das atividades de operação da UHE Belo Monte, no
período de julho a setembro de 2020, já que a fase construtiva se encerrou.
A análise de desempenho Ambiental, Social e de Segurança do Trabalho baseou-se
principalmente nos resultados reportados no 31º RSAP, nos dados coletados nas
reuniões telefônicas realizadas entre 16 e 19 de novembro de 2020; além dos
documentos 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
Como mencionado no relatório anterior , no trimestre passado encerraram-se as
atividades do CCBM e do COMGEV, com os relatórios remanescentes da
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 do canteiro de obras da montadora tendo sido entregues nesta
missão, assim como os laudos de análise das amostras de solo coletadas nas áreas do
Galpão de Decapagem e Central de Resíduos, para verificação dos parâmetros de metais
pesados e expansão da área de investigação na central de resíduos.
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, permanecem em
atividade as empresas executoras da fase de 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;
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•

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
31º 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.
Conforme ressaltado pela NE no 31º RSAP, as obras do entorno estão associadas às
condicionantes 2.10 (obras de saneamento nos municípios de influência), 2.11, 2.12 e
2.13 (Saúde e Educação) da Licença de Instalação (LI) nº 795/2011 e, na Licença de
Operação (LO) nº 1317/2015, condicionantes 2.1, 2.10 (requalificação urbana), 2.11 e
2.12 (ligações domiciliares). A esse respeito, vale novamente ressaltar que, no período,
o IBAMA considerou atendida a alínea d) da condicionante 2.10, referente ao
compromisso da NE de “prestar, pelo período de dois anos e de forma ininterrupta,
assistência técnica aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando à
adequada operação das estações de tratamento de esgoto e dos aterros sanitários
implantados pela Norte Energia”.
Nessa etapa do empreendimento, as obras de infraestrutura relacionadas à educação
continuam concentradas nas tratativas relacionadas às escolas para atendimento do
público ribeirinho. Assim como no período anterior, as obras de educação continuam
apresentando percentual de conclusão da infraestrutura correspondente a 95%, até o dia
30/09/2020. 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.
Em relação à saúde, do total de 41 obras previstas, entre reformas, ampliações e novas
construções, 40 (98% do total) estão concluídas e/ou entregues à população da AID,
com aprovação da Vigilância Sanitária do Estado. A obra pendente corresponde ao
Hospital Geral de Altamira, cujas tratativas para definição junto aos gestores
municipais, sobre a execução das obras do Hospital Materno Infantil, estão em curso.
Essa obra refere-se ao Termo de Compromisso (TC) da NE com o município, não se
tratando de condicionante.
Nesse sentido, está sendo elaborado, em conjunto com o Município de Altamira, um
novo TC para construção do Hospital, definindo os compromissos entre as partes. 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
indicado para construção do hospital. Assim, a NE aguarda assinatura do TC para
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iniciar o processo de contratação da empresa para elaboração do Projeto Executivo do
Hospital Materno Infantil.
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, encontra-se pendente a
questão do aterro para atender à sede municipal de Anapu e à localidade de Belo Monte
do Pontal. Segundo informado no Quadro 3.0.a, no Anexo 3, atualmente, o Aterro
Sanitário encontra-se concluído. Mas, após vistoria conjunta com a Prefeitura Municipal
de Anapu, esta solicitou adequações na estrutura. Em reunião ocorrida em 06/10/2020
com o IBAMA, a NE apresentou uma lista de atividades a serem retomadas após a
paralisação de atividades em função da Pandemia do COVID-19, dentre elas a
implantação do aterro em atendimento à alínea c) da condicionante 2.10.
No que tange ao RUC Tavaquara (antigo Pedral), desde maio de 2016 foram enviados
relatórios quinzenais ao IBAMA para demonstrar o andamento das atividades de sua
implantação. No período, o Parecer Técnico nº 139/2020 COHID/GTEF/DILIC, de
17/09/2020, requereu avaliação sobre a extensão de prazo de aceite às famílias que não
haviam se manifestado em relação à reoferta e sugeriu a análise das condições de
vulnerabilidade das 53 famílias optantes com intuito de facilitar a retomada das
tratativas, além de ter solicitado informações sobre optantes pelo RUC Tavaquara dentre
as famílias atingidas na lagoa do Jardim Independente I. Na CE 0566/2020-SSAI, de
28/09/2020, a NE argumentou sobre o encerramento do período de reoferta, solicitou
reconsideração do órgão sobre essa recomendação e a avaliação de casos específicos
junto ao GT Tavaquara. Também informou que as famílias optantes pelo RUC
Tavaquara são monitoradas pelo Projeto 4.6.1 e atendidas pelo Projeto 4.6.2 nos casos
de vulnerabilidades sociais e, destacou que 15 (quinze) famílias oriundas do Jardim
Independente I optaram pela relocação no RUC Tavaquara.
Para o pacote relacionado à requalificação da orla (infraestrutura e paisagismo), o 31º
RSAP informou que, em atendimento às ações de contenção da pandemia do
Coronavírus (COVID-19), que resultou em uma série de restrições, em acordo as
orientações dos órgãos de saúde pública, a partir do dia 19 de março de 2020, atividades
que envolviam interações com comunidades, em específico as tratativas para a
reurbanização da orla, foram paralisadas até que se normalizasse a situação de saúde
pública. Isso foi alinhado com o órgão ambiental (CE 0195/2020-SSAI de 11/05/2020 e
Ofício nº 292/2020/COHID/CGTEF/DILIC de 19/05/2020).
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.
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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 31º RSAP, aquelas obtidas durante as reuniões
telefônicas realizadas entre os dias 16 e 19 de novembro de 2020 e as incluídas em
documentos recebidos no período pós-missão.
6.2.1
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI)
6.2.1.1
Controles Ambientais das Obras Principais
Nesta Seção eram normalmente apresentadas as medidas de controle ambiental
implementadas no âmbito do PCAI pelos consórcios CCBM e COMGEV durante o
período de obra. No entanto, com o encerramento da construção e desmobilização dos
canteiros de obra, estas empresas estão com nível de atividade muito reduzido ou apenas
pontual, ou seja, estão realizando serviços esporádicos e específicos. As informações
apresentadas foram obtidas no 31º RSAP e na videoconferência sobre o PCAI realizada
em 18/11/2020, com a participação de representantes apenas das empresas NE e
Ferreira Rocha.
•

Tratamento da água para abastecimento

COMGEV:
No 29º RSAP já haviam sido apresentadas evidências de que os 9 poços tubulares
profundos utilizados pelo COMGEV estavam lacrados com dispositivos do tipo “tampa,
pino e cadeado”. Na teleconferência de 18/11/2020, a NE informou a contratação de
uma empresa especializada (HIDRO BRASIL POÇOS ARTESIANOS LTDA) para o
encerramento definitivo dos poços, incluindo o tamponamento dos mesmos e o
encerramento das outorgas de captação de água subterrânea. O Anexo 6 contém a
planta, fornecida pela NE, com a localização dos poços tubulares no antigo alojamento
do COMGEV.
•

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.
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A GRI assumiu várias atividades que antes eram responsabilidade da construtora e da
montadora, mas 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,
de acordo com 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, a NE forneceu novas informações no 31º RSAP
com relação aos aspectos para os quais foram solicitados melhores esclarecimentos. São
eles:
•

•

•
•

Confirmação da localização dos poços de monitoramento e falta de poço
posicionado a montante do aterro sanitário: foi informado que existem 4 poços de
monitoramento aptos (Poços 01, 02, 04 e 05). O Anexo 6 contém a planta,
fornecida pela NE, com a localização dos poços de monitoramento no Sítio Belo
Monte, onde é possível verificar que o Poço 02 está localizado a montante do aterro
sanitário e os demais estão localizados a jusante.
Ocorrência, ao longo do ano, de poços secos ou de poços com pouca água para
amostragem: a planilha de resultados de análise dos anos 2019 e 2020 mostra que
são realizadas 4 campanhas de amostragem por ano e sugere que os Poços 01 e 04
possuem água suficiente para coleta de amostras ao longo de todo o ano, que o
Poço 05 está sujeito a não ter água e o Poço 02 não apresenta água de maneira
recorrente, pois apenas em novembro de 2019 e 2020 foram coletadas amostras.
Análise da influência dos métodos de coleta de amostra nos resultados de
laboratório: a NE informou que a coleta de amostras é realizada de maneira passiva
com utilização de bailers e sem esgotamento prévio do poço.
A planilha de resultados de análise dos anos 2019 e 2020 apresenta valores de
turbidez sistematicamente elevados. Em 24 resultados, apenas 5 apresentam valores
de turbidez menores que 5 mg/L, o que talvez seja devido a problemas construtivos
ou de integridade dos poços. Por outro lado, os valores de DBO, que não possui
padrão de comparação para água subterrânea, também apresenta variação de
resultados ao longo das coletas.

Com relação ao monitoramento de água subterrânea do aterro sanitário do Sítio
Pimental, foram apresentadas as seguintes informações:
•

No local existem 4 poços de monitoramento aptos (Poços 01, 02, 03 e 04), sendo
que apenas o Poço 02 apresentou-se seco em parte das coletas de amostras. O
Anexo 6 contém a planta, fornecida pela NE, com a localização dos poços de
monitoramento no Sítio Pimental, onde é possível verificar que o Poço 01 está
localizado a montante do aterro sanitário e os demais estão localizados a jusante.
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•

A planilha de resultados de análises dos anos 2019 e 2020 apresenta valores de
turbidez mais baixos que os observados no Sítio Belo Monte, mas chama atenção o
Poço 02, que apresentou valores extremamente altos nas 2 amostras analisadas.

Por fim, com relação ao documento “Avaliação dos poços de monitoramento de água
subterrânea das regiões dos aterros sanitários dos Sítios Belo Monte e Pimental”
(enviado como Anexo 08 do 31º RSAP) é necessário pontuar que:
•
•

•
•

•

Não foi possível compreender por que o procedimento que está sendo utilizado
atenderia ao propósito do monitoramento com base na “ampla repetibilidade dos
teores e valores obtidos”.
As campanhas onde não foi possível realizar o monitoramento dos poços de
montante, devido aos mesmos apresentarem-se secos, prejudicam o monitoramento.
Os poços de montante foram previstos para acompanhar a qualidade da água
subterrânea sem a interferência da fonte de contaminação (aterro sanitário) e para
que os seus resultados fossem comparados com os resultados dos poços de jusante.
O objetivo do monitoramento da água subterrânea na região dos aterros sanitários é
verificar se existe alteração na qualidade em decorrência de eventual contaminação.
O atendimento dos parâmetros de qualidade da Resolução CONAMA 396/2008 é
uma salvaguarda para determinar se existe ou não necessidade de intervenção
corretiva nos aterros, haja vista que a produção de chorume se estende por período
maior que o da sua efetiva utilização. Para isso, é interessante incluir a série de
metais constante do Anexo I da Resolução CONAMA 396/2008 nos parâmetros de
monitoramento ou, pelo menos, dos parâmetros arsênico, ferro, chumbo e crômio,
conforme consta no Anexo II da mesma resolução.
Desmobilização de Estruturas do Canteiro de Obras

As empresas da fase de construção, especialmente o CCBM e o COMGEV,
desmobilizaram as estruturas, equipamentos e instalações de apoio do Sítio Belo Monte.
O CCBM aplicou 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, foram 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 foram 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. Para
a 31ª missão de monitoramento foram encaminhados 10 relatórios de desmobilização,
os quais são comentados a seguir:
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•

Posto de Combustível do Sítio Belo Monte (REL-CCBM-MA-0001-2020_Posto de
Combustível Definitivo): o relatório apresenta vários aspectos da desmobilização,
limpeza, desmontagem, avaliação preliminar e confirmatória das instalações. A
conclusão final é de que “as amostras de solo retiradas dos pontos estabelecidos não
apresentaram valores acima do referenciado nos parâmetros de avaliação de solos
industriais e de prevenção previstos na Resolução CONAMA 420/2009” (página
200
do
arquivo
REL-CCBM-MA-0001-2020_Posto
de
Combustível
Definitivo.pdf). No entanto, não existe explicação suficientemente clara no relatório
de como se relacionam os pontos onde foi realizada a investigação de voláteis (pg
12 e 13), amostras de solo dos pontos de amostragem externas e internas (pg 199) e
por que foi realizado ou apresentado apenas um laudo de amostragem de solo (saída
da pista de abastecimento – pgs 203 e 204).

•

Pátio de Hidráulica, anteriormente identificado como Pátio de Transformadores e
da Elétrica (REL-CCBM-MA-0001-2020 Pátio de Hidráulica): o histórico desta
área inclui um período de utilização para armazenamento de transformadores
elétricos danificados, inclusive com vazamento de óleo isolante para o solo. Na
época, o local foi remediado, com a remoção dos equipamentos e do solo
evidentemente contaminado. O relatório conclui que “de acordo com as ações
tomadas, constatou-se que a área está isenta de contaminação do solo por
hidrocarbonetos”, apesar de existir histórico de vazamento de óleo isolante e de não
ter sido apresentada qualquer sondagem, determinação de VOC ou análises de
amostras de solo.

•

Pátio de Sucata – CDL (REL-CCBM-MA-0005-2020_Pátio de Sucata – CDL): o
histórico desta área inclui o uso para armazenamento de sucata metálica gerada nas
várias etapas da obra e, pelo menos, um acidente envolvendo vazamento de óleo no
chão. Na época, o local foi remediado com a remoção do solo evidentemente
contaminado. O relatório concluí, após medições de VOC em uma sondagem no
local do antigo vazamento de óleo, que “todo o processo de desmobilização da área
foi realizado em conformidade com os procedimentos ...”.

•

Depósito de Óleo Lubrificante (Almoxarifado), junto da Oficina Mecânica Central
(REL-CCBM-MA-0006-2020): a investigação preliminar mostrou que, apesar de as
instalações serem utilizadas para armazenamento e manipulação de óleo
lubrificante, os sistemas de controle de poluição funcionaram de maneira adequada.
Além disto, a demolição do prédio foi precedida de cuidadoso procedimento de
limpeza e recolhimento de materiais, solo e efluentes contaminados com óleo. As
medições de VOC realizadas sugerem que as medidas preventivas adotadas durante
a construção foram efetivas e suficientes.

•

Oficina Mecânica Central (REL-CCBM-MA-0002-2020 Oficina Central Belo
Monte): o relatório apresenta vários aspectos da desmobilização, limpeza,
desmontagem, avaliação preliminar e confirmatória das instalações. A conclusão
final é de que “as amostras de solo retiradas dos pontos estabelecidos não
apresentaram valores acima do referenciado nos parâmetros de avaliação de solos
industriais. A amostra de solo enviada para análise laboratorial apresentou
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parâmetros em conformidade com a Resolução CONAMA 420/2009” (página 293
do arquivo REL-CCBM-MA-0002-2020_Oficina Central Belo Monte.pdf). No
entanto, não existe justificativa explicita no relatório sobre a relevância dos valores
de VOC encontrados nos furos realizados ao redor do galpão principal da Oficina
Mecânica e na entrada da rampa de lavagem, justificativa da não coleta e análise de
amostras de solo nos pontos em que o VOC deu positivo e, finalmente, de por que o
“material contido na caixa SAO foi encaminhado para análise laboratorial dos
parâmetros da Resolução CONAMA 420/2009” (pg 292) e não para ser
caracterizado como resíduo (NBR 10004),
•

Pátio de equipamentos mobilizados / Antigo Plant de combustível (REL-CCBMMA-0003-2020_Pátio de Veículos Leves – Belo Monte): o relatório apresenta a
avaliação realizada nesta área próxima do Plant de Combustível e da Oficina
Mecânica Central. Este local teve vários usos, como, por exemplo, instalação do
posto de abastecimento provisório, estacionamento de veículos leves e
armazenamento de madeiras (caixas, caixotes e madeira avulsa de embalagens de
peças). O relatório conclui, com relação à possível contaminação, que “de acordo
com o resultado obtido, a área isenta de contaminação do solo por hidrocarboneto”
(página 5). No entanto, apesar do relatório afirmar que foram amostrados pontos
próximos das bombas de combustível e linhas de distribuição de combustível, são
apresentadas apenas leituras de VOC em uma sondagem localizada longe do posto
de abastecimento provisório (pg 5).

•

Central de Ar Comprimido - Área de Montagem (REL-CCBM-MA-0007-2020
Central de Ar Comprimido do AM): a investigação preliminar mostrou que, apesar
de terem sido utilizados motores a diesel no local e terem sido manipuladas grandes
quantidades de lubrificantes e combustíveis, os sistemas de controle de poluição
funcionaram de maneira adequada. Além disto, a demolição do prédio foi precedida
de cuidadoso procedimento de limpeza e recolhimento de materiais, solo e efluentes
contaminados com óleo. As medições de VOC realizadas sugerem que as medidas
preventivas adotadas durante a construção foram efetivas e suficientes.

•

Central de Concreto (REL-CCBM-MA-00011-2020 Central Industrial): a
investigação preliminar mostrou que, apesar de terem sido utilizados óleos
lubrificantes e combustíveis na central de ar comprimido da central industrial, os
sistemas de controle de poluição funcionaram de maneira adequada. Além disto, a
demolição do prédio foi precedida de cuidadoso procedimento de limpeza e
recolhimento de materiais, solo e efluentes contaminados com óleo. As medições
de VOC realizadas sugerem que as medidas preventivas adotadas durante a
construção foram efetivas e suficientes.

•

Subestação Monlevade (REL-CCBM-MA-0008-2020 Subestação Monlevale): o
relatório apresenta vários aspectos da desmobilização, limpeza, desmontagem,
avaliação preliminar e confirmatória das instalações. A conclusão final é de que
“após todas as ações de descomissionamento ambiental na central de ar
comprimido do AM, o local foi liberado para realização da conformação ...”
(página 10). No entanto, não existe justificativa explicita no relatório sobre a
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relevância dos valores de VOC encontrados nos furos realizados na lateral do
galpão e para o não encaminhamento de amostras de solo para análise.
•

Área de cimbramento (REL-CCBM-MA-0010-2020 Área de Cimbramento: a
investigação preliminar mostrou que, apesar de terem sido utilizados óleos na
lubrificação das peças utilizadas no cimbramento, os sistemas de controle de
poluição funcionaram de maneira adequada. Além disto, a demolição do prédio foi
precedida de cuidadoso procedimento de limpeza e recolhimento de materiais, solo
e efluentes contaminados com óleo. As medições de VOC realizadas sugerem que
as medidas preventivas adotadas durante a construção foram efetivas e suficientes.
No entanto, é necessário observar que, no anexo do relatório, foi inserido
equivocadamente um laudo de análise que não pertence a esse processo de
desmobilização, mas sim do Plant de Combustível.

No 31º RSAP foram apresentados os documentos “Relatório de Investigação
Confirmatória – Área 03 – Central de Triagem de Resíduos do COMGEV, revisão 01”,
“Relatório de Investigação Confirmatória – Área 01 - Galpão de Decapagem do
COMGEV, revisão 01” e os laudos de análises 14870/2020.0.A e 14871/2020.0.A, da
área da Central de Resíduos, e 14866/2020.0.A e 14868/2020.0.A. Seguem algumas
observações:
•

•

•

As análises de solo complementares realizadas na Central de Resíduos
contemplaram apenas os hidrocarbonetos. Não foram realizadas determinações de
metais como foi sugerido nas missões anteriores. Os resultados complementares
mostraram valores de hidrocarbonetos menores que os padrões de referência, mas
ainda não há informações sobre eventual contaminação por metais pesados nesta
instalação.
Para a área do Galpão de Decapagem foram enviados dois laudos com os
parâmetros metais, os quais foram obtidos a partir de amostras coletadas nos pontos
CNP 11 e 12. Os resultados mostraram a existência de bário, chumbo, cobalto,
cobre, cromo, níquel, vanádio e zinco acima do limite de detecção do laboratório,
porém, menores que o Limite de Prevenção da Resolução CONAMA 420/2009. Os
pontos CNP 11 e 12 estão localizados na face oeste do galpão, quando existia uma
estação de tratamento do líquido de ataque ácido localizada no lado oposto do
galpão. Com as informações disponíveis não é possível garantir que não existem
outras porções do terreno com teores mais elevados de contaminantes.
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 que ocorreu nas
missões anteriores. 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.
Na teleconferência sobre o PCAI, realizada em 18/11/2020, foram revisados os aspectos
mais relevantes do controle e supervisão ambiental da Obra Principal durante o ano de
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2020. Estes aspectos, bem como as informações recolhidas durante a missão de
monitoramento, são apresentados e analisados a seguir:
•

•

•
•

Os principais consórcios construtores da Obra Principal, CCBM e COMGEV,
foram desmobilizados, não existindo mais estruturas no Sítio Belo Monte ou equipe
fixa. Atualmente, estas empresas atuam apenas de maneira esporádica e no sentido
de realizar serviços de atendimento de garantia.
A supervisão ambiental dedicada ao acompanhamento da Obra Principal deixou de
ter sentido após a desmobilização dos consórcios construtores principais. Desta
forma, a BIOCEV, que realizava estas atividades, foi desmobilizada no fim do mês
de junho de 2020.
No período de agosto a novembro de 2020, as atividades de supervisão ambiental
remanescentes foram assumidas pela equipe da NE.
Em 13/10/2020 foi mobilizada uma nova empresa para supervisão ambiental, a
ENGESEMBRA. O escopo desta supervisão compreende o acompanhamento dos
aspectos ambientais das atividades realizadas diretamente pela NE e de todos os
contratos da “Obras do Entorno e Obras Indígenas” e “Obra Principal e PCA-I”.
Para isso, foi criado um sistema de gestão ambiental, que será comentado na Seção
a seguir (Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP).

6.2.1.2
Supervisão Ambiental da Norte Energia na OP
Com o encerramento das atividades da BIOCEV em dia 19/06/2020, não foram
emitidos Relatórios Gerenciais Mensais da Coordenadora (RGM-C-PCAI e PRAD)
desde o mês de junho, ou seja, o acompanhamento/supervisão da implantação do PCAI
e PRAD foi significativamente alterado. Segundo informações fornecidas pela NE na
30º missão de monitoramento e confirmadas na 31ª missão, durante os meses de junho a
outubro de 2020, a Supervisão Ambiental foi conduzida pela equipe da NE,
especificamente, pela Gerente do Meio Socioeconômico (NE / PR / SSAI / GMS).
Neste acompanhamento/supervisão foi mantida parte das ferramentas utilizadas no
período anterior, como, por exemplo:
•
•
•

Atas de reuniões;
Padrão de Sistema de Supervisão Ambiental da Obra Principal da UHE Belo
Monte;
Planilhas de gestão dos desvios (ROs e RNCs).

Os resultados do acompanhamento/supervisão são apresentados no Capítulo 7.0.
Na teleconferência realizada em 18/11/2020 foi apresentado um novo sistema de
supervisão ambiental, mais amplo que os anteriores, uma vez que tratará do controle
ambiental da operação, da obra principal remanescente, das obras no entorno e das
obras em terras indígenas. Para isso, foi realizada a contratação de nova empresa
especializada, cuja mobilização ocorreu em 13/10/2020, ou seja, apenas alguns dias
antes da 31ª missão de monitoramento.
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Para essa nova etapa foi formatado um novo sistema, sendo que os aspectos que mais se
destacaram foram os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrangência: compreende as atividades da NE e das empresas contratadas.
Análise de contratos: todos os contratos são inicialmente avaliados quanto à
criticidade ambiental, sendo então indicadas diferentes formas
acompanhamento/supervisão.
Análise de aspectos e impactos individuais por contrato.
Planejamento centralizado de inspeções de campo para o acompanhamento
atividades próprias e de contratados.
Gestão de desvios (não conformidades).
Treinamento ambiental.
Relatórios de gerenciamento e reuniões mensais para o acompanhamento
contratos.
Planilha de avaliação de desempenho ambiental.
Planilha de verificação para desmobilização de canteiros/áreas de apoio.

sua
de

das

dos

6.2.1.3
Controles Ambientais nas Obras do Entorno
No período, houve avanços para melhoria das contratadas sob a ótica de Meio
Ambiente. De acordo com as informações apresentadas, a Equipe de MA declarou ter
iniciado uma caracterização de alguns dos contratos para que possa dosar o esforço de
supervisão ou até mesmo decidir por não atuar em contratos que não requeiram
acompanhamento ambiental.
Outras ações descritas pela equipe, e que proporcionarão melhoria ao processo de
gestão de empresas contratadas, são:
•
•
•
•

Alinhamento/nivelamento com a gestão das demais contratadas (sem distinção
entre obras do entorno e principal, cujo termo caiu em desuso após o término das
atividades pelos consórcios construtor e montador);
Farão reportes setorizados entre: contratos adjacentes; contratos de O&M; e, obras
indígenas;
Planejam adotar uma Lista de Verificação com critérios ponderados para avaliação;
Planejam adotar checklist de verificação de desmobilização.

Nesse sentido, inclusive considerando todas as propostas das missões anteriores, os
resultados são esperados para o próximo trimestre, já com a formalização da
metodologia em procedimento, resultados apresentados em relatórios consistentes e
algum tipo de avaliação sobre suficiência. Além disso, a depender do resultado, pode ser
apresentado um novo conjunto de propostas no sentido de melhoria contínua do
processo, ou seja, ajustes que serão implantados no período subsequente para obtenção
de resultados ainda melhores.
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A forma de registro passou a ocorrer por meio de fichas preenchidas em computador e
tabuladas em planilhas eletrônicas manualmente, não mais pelo Sistema SSTMA, até
então utilizado. Segundo a equipe, o sistema começou a apresentar limitações de
operacionalidade, o que levou à opção pelo método manual de lançamento e controle de
dados. A expectativa é de que consigam utilizar o novo Software Nexo, em implantação
no Setor de SST, após o período de teste naquele setor, a fim de verificar sua
aplicabilidade também para a disciplina de meio ambiente.
Esta decisão (tratamento manual, ainda que seja com apoio de planilha eletrônica e
editor de texto) tende a trazer alguma morosidade ao processo, o que poderá ser
conferido somente na próxima missão, ainda que exista o período de final de ano para
ser contextualizado.
Por fim, a Equipe de MA discutirá e fará a proposição de um relatório gerencial para
reportar de forma adequada as ações planejadas, aquelas em curso com seu status, os
resultados de desempenho e conformidade por disciplina, grupo de contratadas ou outra
forma, entre outras possibilidades.
No período, foram mantidas as inspeções de campo, reuniões, avaliação de relatórios
emitidos pelas contratadas, treinamentos de integração, além do desenvolvimento da
gestão relatado acima.
A equipe de MA da NE não teve alteração no período, ainda que a contratada de apoio à
supervisão, até então para a Obra Principal, tenha sido substituída por uma empresa
local e com abrangência para todos os contratos, não só aqueles da área das usinas.
Resultados da Supervisão das Contratadas
No período, funcionários de 11 empresas receberam treinamento a título de integração
para a mobilização do contrato, objetivando atender o conjunto de exigências
relacionadas com meio ambiente. Cabe destacar que nem todo contrato possui a
prerrogativa de possuir funcionários treinados nessas diretrizes, considerando que itens
de meio ambiente não são aplicáveis ao escopo.
Neste período, as atividades de muitos dos contratos começaram a ser retomadas, o que
permitiu o retorno das inspeções de campo. Nesse contexto, foram aplicadas 56 Listas
de Verificação em 24 contratos, que resultaram num total de 242 Registros de Desvios.
Desse total, 89 (37%) registros corresponderam a Licenças e Autorizações, sendo que
66 foram apenas em agosto/2020. Segundo a Equipe de MA, esse fato decorreu da
retomada das atividades de muitas das contratadas, que emitiram os relatórios, a partir
dos quais se identificou essa quantidade de pendências. Além disso, os prepostos das
empresas (quem têm acesso ao sistema SSTMA para responder às pendências) nem
sempre acessam ou sabem utilizar o sistema. Assim, muitas vezes os fechamentos dos
RDs ficam atrasados.
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Com a reformulação de conteúdo a ser apresentado a partir dos próximos relatórios,
conforme sugerido pela Equipe de MA, é esperado que as evidências e análises fiquem
mais condizentes com o relato das atividades em desenvolvimento e que apresentem
com maior assertividade o nível de desempenho, juntamente com uma análise
fundamentada para endossar ações de correção ou mesmo de manutenção da
metodologia/controles.
6.2.2
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
O PRAD foi 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 foram previstas no Programa 3.2 do Plano Ambiental
de Construção (PAC).
Em relação ao PRAD das áreas do COMGEV, conforme foi informado nos relatórios das
missões de monitoramento anteriores, este seria realizado a partir do ano agrícola de
2020/2021 diretamente pela NE. No entanto, em razão das dificuldades enfrentadas em razão
da pandemia de COVID-19, não estão sendo previstas novas áreas de PRAD para 2020/2021.
Desde a desmobilização do CCBM e do COMGEV, as atividades do PRAD passaram a
ser responsabilidade da NE. Desta forma, toda a programação de manutenção e
monitoramento de 2021 já será realizada pela NE, diretamente ou por meio de
subcontratação.
Esta Seção foi atualizada com as informações fornecidas na videoconferência realizada
em 18/11/2020 e nas informações complementares enviadas posteriormente como parte
da 31ª 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.
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A Tabela 6.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados entre os anos de
2012 a 2020. Com relação a esses quantitativos, 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.
Tabela 6.2.2.b
Quantitativos efetivamente realizados – 2012 a 2020
Ano
Agrícola

Hidrossemeadura
(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

Plantio
com
herbáceas
(ha)
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)
0,00
32,72
177,54
505,50
104,60
8,82
0,0
0,00
829,18

Área Total
Recuperada
(ha)
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,
todas localizadas no Sítio Belo Monte. A previsão era realizar os plantios nestas áreas
no ano de 2020/2021. No entanto, conforme já informado, estes plantios tiveram a sua
realização postergada.
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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
áreas em que havia sido adotada a nucleação nos anos agrícolas anteriores, mas que não
alcançaram 80% de taxa de sobrevivência de mudas.
A Tabela 6.2.2.e apresenta os resultados de sobrevivência de mudas apurados nas
campanhas de monitoramento realizadas nos vários anos de implantação do PRAD. É
importante ressaltar que a 2ª campanha de 2020 não foi realizada em razão das
dificuldades de mobilização das equipes devido à COVID-19.
Tabela 6.2.2.e
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Campanha de monitoramento e
manutenção
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha
1ª campanha
2ª campanha

Porcentagem de sobrevivência de mudas
67,5
85,4
77,5
74,5
75,7
75,7
74,9
63,4
88,7
86,2
84,0
79,1
81,5
Não foi realizada devido à pandemia

6.2.3
Operação e Manutenção
Depois do término do contrato da BIOCEV, empresa que realizava a supervisão das
obras, a NE assumiu 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
supervisão no período. Os resultados são apresentados no Capítulo 7.0 (Supervisão
Ambiental da NE – OP).
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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 17/11/20 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.
Nesta reunião foi ainda informada a contratação e mobilização, em outubro, da nova
empresa de supervisão, a ENGESEMBRA. Essa empresa passará a realizar as
atividades de supervisão da fase de operação.
Como empresa contratada da Eletronorte, 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, dispondo de dois
profissionais exclusivos para tal.
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
gestão de resíduos. Foi estabelecido um regime de revezamento, garantindo sempre a
permanência de um profissional em cada uma das usinas.
Registros de Desvios
Eletronorte
Ao final do período não havia nenhuma recomendação em aberto para a Eletronorte.
Dentre as recomendações emitidas, 1% (1) foi cancelada e outras 99% (69) estavam
com o Status de encerradas.
Manserv
A supervisão realizada pela NE após o encerramento do contrato com a BIOCEV
registrou 1 Registro de Desvio - RD para a Manserv, relacionado a produtos químicos,
que já foi concluído.
Não há pendências da supervisão realizada pela BIOCEV.
Mota Engenharia
A supervisão realizada pela NE registrou 1 RD para a Mota Engenharia, relacionado a
produtos químicos, e que já foi concluído.
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Zavattaro
A supervisão realizada pela NE registrou 3 RD (2 relacionados a resíduos sólidos e 1 à
contaminação do solo) e 2 RNC (1 relacionado à contaminação do solo e 1 à
potabilidade da água) para a Zavattaro. Todos estão dentro do prazo.
Reuniões de coordenação
No período foram mantidas as reuniões mensais entre Eletronorte e as empresas
contratadas Manserv, Valecam, Zavattaro, Cidade Limpa, JM Serviços, Mota
Engenharia, Real Recuperadora e Rocha Engenharia.
Destacam-se as reuniões de coordenação com as áreas de Meio Ambiente, Saúde e
Segurança, Operação e Manutenção da Eletronorte, para investigação da causa raiz e
estabelecimento de ações corretivas sobre o incidente ocorrido na Caixa Separadora de
Água e Óleo que atende à Bacia Coletora dos Transformadores de 1 a 8 na UHE Belo
Monte.
Gestão de Resíduos
Eletronorte
A segregação dos resíduos gerados nos sítios Belo Monte e Pimental é realizada nas
frentes de serviço, onde ocorre a coleta seletiva e a triagem inicial pelas empresas
geradoras. Posteriormente, os resíduos são coletados e transportados pela empresa
Cidade Limpa Ambiental à Central de Resíduos Sólidos e ao Aterro Sanitário dentro do
canteiro de obras de Belo Monte. Essa gestão é feita pela empresa GRI KOLETA.
Somente o resíduo perigoso líquido (óleo inservível) é destinado pela Eletronorte para a
empresa Lwart Lubrificantes, que é autorizada para dar destinação adequada ao mesmo.
Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, a Eletronorte realizou inspeções nas
áreas e locais das usinas de Pimental e Belo Monte destinadas à coleta e armazenamento
de resíduos. Dessas áreas, os resíduos 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

Jul

Ago

Set

Total
no
Período

Acondicionamento

13.800

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

898

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

336

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

Un.

R1 ou
R4

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

kg

R3, R4
ou R5

82

64

91

237

Resíduos Comuns não
recicláveis (papel de
banheiro)

kg

R3, R4 e
R5

36

35

44

115

Resíduo orgânico

kg

R6

30

25

36

91

0

200

13.500

kg

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

0

300

236

698

100

Domésticos
Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final
Aterro Sanitário do
Consórcio
Construtor Belo
Monte
Aterro Sanitário do
Consórcio
Construtor Belo
Monte

Resíduos Especiais
Produto Químico Vencido
(Limpeza em Geral, Cal,
Sulfato de Alumínio,
Hipocal, Tinta e Solvente)

kg

R4 e R6

0

22

0

22

Acondionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final
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Quadro 6.2.3.b
Resíduos gerados nas atividades de operação da UHE Pimental
Tipologia

Uni

Classe

Jul

Ago

Set

Total
no
Período

Acondicionamento

10.800

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

796

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

40

10.800

kg

R6

756

Un.

R1 ou
R4

0

0

0

0

KG

R3, R4
ou R5

39

33

33

105

kg

R3, R4 e
R5

75

62

72

209

KG

R6

29

27

26

82

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

Resíduos Especiais
Produto Químico Vencido
(Limpeza em Geral, Cal,
Sulfato de Alumínio,
Hipocal, Tinta e Solvente)

kg

R4 e R6

0

165

0

165

Acondionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

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, Belo Monte do Pontal, BIOS, ELETRONORTE, EAS –
Hospital Santo Agostinho, STCP – PRAD, NE, VRBM (Vila Residencial Belo Monte),
VRSJ (Vila Residencial São Joaquim), Cidade Limpa Ambiental.
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Nos RGMEs de julho, agosto e setembro da GRI foram encaminhados os inventários de
resíduos e as planilhas de gerenciamento de resíduos, discriminando os totais para cada
uma das empresas.
No cômputo geral, foram gerenciados pela GRI, no trimestre, os resíduos do Quadro
6.2.3.c, a seguir. A forma de destinação também é apresentada.
Quadro 6.2.3.c
Resíduos gerenciados e destinados pela GRI Koleta no período
Forma de
Tipos de resíduos
Julho
Agosto Setembro
destinação*
1
Resíduo de Restaurante (restos de alimentos)
8.100,00 7.272,00 11.592,00
1
Embalagens de materiais não recicláveis, resíduos
sanitários e outros resíduos não contendo substâncias
47.632,00 34.047,00 34.824,40
perigosas
1
Resíduos de ISOPOR
0,00
0,00
0,00
1
Lodo de ETE(Gordura - ETE/ Cx Gordura)
0,00
0,00
0,00
2
Resíduo de Papel e papelão
2
Recipientes plásticos em geral não contendo resíduos
2.598,75 2.325,75
perigosos
3.370,50
2
Resíduos de Alumínio (latas de refrigerantes,
alimentos, tambores, etc)
3
Pneus
0,00
0,00
0,00
4
Resíduos de sucata metálica
2.990,00
754,00
0,00
5
Sobras de madeira da construção civil, Pallets,etc
3.300,00
0,00
0,00
6
Sobras de concreto e entulho da construção civil,
10.200,00
0,00
600,00
telhas, etc
7
Resíduos de Lâmpadas
76,00
245,00
112,00
7
Resíduos de Baterias Diversas
0,00
0,00
24,00
7
Estopas, tecidos pertinentes a limpeza de embalagens
295,34
360,98
1.558,76
de produtos químicos, EPIs Usados Contaminados
7
Solo e Serragem contaminados
0,00
0,00
0,00
7
Resíduos de Serviço de Saúde, infectantes,
9,00
27,90
0,00
perfurocortantes, etc.
8
Óleo lubrificante usado (Lts)
0,00
0,00
0,00
* 1 - Destinação final no Aterro Sanitário, conforme as diretrizes do manual de operação e procedimento
operacional.
2 - Acondicionamento temporário em baias da CMD - Central de Materiais Descartados do
empreendimento, para posterior destinação final ambientalmente correta. O resíduo passa pelo processo
de segregação, reduzindo consideravelmente o estoque final acondicionado in loco.
3 - Os resíduos são temporariamente acondicionados em baias da CMD e depois destinados com os
resíduos Classe I para incineração.
4 - Temporariamente acondicionado no Pátio atrás do galpão da CMD, com posterior destinação pela
empresa Sucata Nascimento sob responsabilidade da contratante NE.
5 - Em acordo e por solicitação da NE, resíduo destinado no Pátio localizado nas proximidades do Posto
de Combustível do empreendimento, que é gerenciado pela COMGEV.
6 - Destinados em área de bota-fora licenciado.
7 - Acondicionamento temporário na CMD, até que se complete carga para destinação para a Incineração
pela empresa Cidade Limpa - LO-10532/2017.
8 - Acondicionamento Temporário em tambores dentro das baias da CMD, para destinação final pela
empresa Cidade Limpa.
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Manserv
Os resíduos sólidos gerados pela Manserv são retirados pela empresa Cidade limpa, que
atua na coleta de resíduos, e encaminhados para a empresa GRI Koleta, que faz a gestão
e destinação adequada. Os tipos e volumes de resíduos gerados são computados
juntamente com os resíduos da Eletronorte.
Valecam
Como anexos aos RGMEs da Valecam referentes ao período de julho a setembro foram
encaminhados os inventários de resíduos, os quadros de controle de destinação e os
manifestos de carga (quando houve destinação).
Segundo informado nos RGME, foram gerados no trimestre os resíduos do Quadro
6.2.3.d a seguir. Apenas os resíduos de alimentação e sanitários foram destinados ao
aterro sanitário.
Quadro 6.2.3.d
Resíduos gerados e destinados pela Valecam no período
Resíduo
Resíduos sanitários
Bombona de produto químico
EPIs contaminados com resíduos perigosos
Resíduos de alimentação
Mistura de diferentes tipos de papel e papelão
EPIs diversos
Recipientes plásticos em geral não contendo
resíduo perigoso
Madeiras sem valor comercial

Julho
0,4 m3
1 un.
1 kg
2 kg
4 kg
4 kg

Agosto
0,9 m3
1 un.
2 kg
10 kg
5 kg
3 kg

Setembro
0,9 m3
2 un.
2 kg
8 kg
2 kg
2 kg

8 kg

10 kg

3 kg

-

0,2 m3

-

Zavattaro
No trimestre, os resíduos gerados pela Zavetarro foram (Quadro 6.2.3.e):
Quadro 6.2.3.e
Resíduos gerados pela Zavattaro no trimestre
Madeira – resíduos de embalagens
Sucata de papelão
Recipientes plásticos em geral não contendo resíduo perigoso
Resíduo de alimentação
EPIs diversos
Poliestireno expandido (Espuma) e isopor

Julho
75 kg
85 kg
85 kg
80 kg
55 kg

Agosto
45 kg
30 kg
60 kg
35 kg
-

Setembro
60 kg
70 kg
80 kg
80 kg
125 kg
-

No período foram destinados:
•
•

Julho – papelão, plástico e orgânicos.
Agosto – papelão, plástico, orgânicos e EPIs.
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•

Setembro – papelão, plástico, orgânicos, EPIs, madeiras, além de 105 embalagens
de marmita (isopor).

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.
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

Data das Coletas

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 1-Pátio
de Transformadores

Todas atenderam a Resolução
430/11.

23/07/20
06/08/20
03/09/20

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

Todas atenderam a Resolução
430/11. Com exceção do pH que
ficou abaixo do limite no mês de
setembro.

23/07/20
06/08/20
03/09/20

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

Todas atenderam a Resolução
430/11.

23/07/20
06/08/20
05/09/20

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

Todas atenderam a Resolução
430/11.Com exceção do pH que
ficou abaixo do limite no mês de
setembro.

23/07/20
06/08/20
03/09/20

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

23/07/20
06/08/20
03/09/20

Quadro 6.2.3.g
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental
Sistema de tratamento
Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-01UGH’s
Saída da CSAO-2
Transformadores

do

Pátio

de

Situação do efluente frente à
Conama 430/2011
Com exceção do pH que ficou
abaixo do limite no mês de
setembro.
Todas atenderam a Resolução
430/11.

Data da Coleta
24/07/20
07/08/20
04/09/20
24/07/20
07/08/20
04/09/20
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Quadro 6.2.3.g
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Pimental
Sistema de tratamento

Situação do efluente frente à
Conama 430/2011

Data da Coleta

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-3Subestação

Todas atenderam a Resolução
430/11.

24/07/20
07/08/20
04/09/20

Em agosto e setembro o resultado
do DBO excedeu aos limites
permitidos na Resolução 430/11.
Os demais parâmetros
monitorados estavam adequados.

24/07/20
07/08/20
04/09/20

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

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 na maioria do
tempo, atendendo aos parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 430/2011.
Neste período, a exceção foi o parâmetro pH, que ficou abaixo do permitido pela
Resolução Conama 430/11 no efluente das CSAO 2 e 4 em Belo Monte e da CSAO 01
de Pimental, em setembro.
No 31º RSAP e anexos referentes ao tema de efluentes, não foram discutidas as
possíveis causas para esse desvio, recomendando-se que seja elaborado parecer técnico
referente aos mesmos. Da mesma forma, o valor da DBO no efluente da ETE de
Pimental em agosto e setembro merece investigação de causas.
Em relação ao relatório de eficiências das ETE’s de setembro (Anexo do RGM-E)
elaborados pela Eletronorte, reitera-se a solicitação para que se instalem, nos sistemas
de tratamento de esgoto sanitário em operação nas UHE's Pimental e Belo Monte, os
equipamentos de medição e controle, por exemplo, fluxômetro e horímetro. Esses
equipamentos permitirão verificar se as ETE’s, funcionando de acordo com o projeto
original, serão capazes de atender aos padrões nacionais e internacionais (quando
pertinente), ou se será necessário associar outro tipo de processo ou implantar outros
equipamentos, com o objetivo de melhorara eficiência do sistema. Os locais sugeridos
para a instalação dos medidores de vazão e tempo de residência estão descritos a seguir:
1234-

Entrada e saída da EBE - Estação de Bombeamento de Esgoto Sanitário;
Entrada e saída do tanque de equalização;
Entrada e saída da fossa, tanque, séptica;
Entrada e saída do filtro anaeróbico.

Incidente na Caixa Separadora de Água e Óleo da Bacia Coletora dos Transformadores
de 1 a 8 -CSAO 1
Conforme informado pela NE e Eletronorte no RAO - Relatório de Análise de
Ocorrência, foi evidenciado no período da manhã do dia 24.08.2020 na Usina
Hidrelétrica de Belo Monte a inundação por água, do piso da ponte rolante de Jusante
e das bacias coletoras de óleo que ficam abaixo de cada transformador na elevação
14,20. A água chegou por gravidade na Caixa Separadora de Água e Óleo (CSAO) que
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atende as Bacias dos Transformadores de 1 a 8. A Caixa Separadora de Água e Óleo
não conseguiu reter o volume de água, jogando por arrasto a sujeira e o resíduo oleoso
que estava estacionado e sobrenadante na (CSAO) no corpo hídrico a Jusante da
Usina.
Segundo o RAO, as causas prováveis foram: Vazão de água da chuva superior a
capacidade de separação entre água/óleo na Caixa Separadora de Água e Óleo –
CSAO, pois o fluxo atingiu o regime turbulento, impedindo a coalescência e a
separação por densidade (água/óleo), considerando que para este tipo de tratamento
(CSAO) o regime deve ser laminar.
Providências adotadas para normalização
De acordo com as informações, não houve acionamento da Brigada de Emergência para
atendimento da ocorrência.
Devido ao grande volume e à velocidade (vazão) da água proveniente da chuva, esta
atingiu as caixas de contenção dos transformadores interligados a CSAO 01, localizados
a céu aberto no pátio da UHE Belo Monte. É importante salientar que não houve tempo
hábil para tomar providência no momento da ocorrência, tendo em vista a orientação,
visando à segurança, para que as pessoas não ficassem e nem executassem atividades
durante a precipitação de chuvas nos espaços e próximos à rede do SEP – Sistema
Elétrico de Potência.
No Complexo Hidréletrico de Belo Monte existem outros equipamentos de controle
ambiental sujeitos à influência da chuva, isto é, com possibilidade de receber a descarga
pluviométrica, tais como: CSAO do pátio do transformador das UHE’s Pimental e Belo
Monte; e canaletas que recolhem resíduos oleosos nas proximidades das Unidades
Geradoras – UGH’s e carreiam para as CSAO de Pimental e Belo Monte, localizadas na
parte externa destas plantas.
Observando as recomendações por diversos processos de verificação / checagem /
auditorias e normativos correlatos, faz-se necessária a inclusão das informações e
calibração do equipamento/estação que monitorou o índice de chuvas mencionado na
identificação da ocorrência.
Na sequência, foi elaborado um Plano de Ação conjunto entre a NE e Eletronorte, do
qual se espera que, com o ajuste do dispositivo controlador de vazão de entrada da
CSAO (válvulas) e a instalação de dispositivo de medição de vazão na CSAO,
juntamente com a implementação de todas as ações propostas e aprovadas, sejam
atendidos os valores de vazão para perfeita eficiência do tratamento de efluentes
industriais, resultando no lançamento do mesmo, no corpo receptor, dentro dos padrões
legais estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/11.
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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 realizado no período, a
eficiência das lagoas atende à Resolução CONAMA 430/11.
Em Pimental, os efluentes, antes de serem encaminhados às Lagoas Facultativas,
passam por biodigestores. A limpeza dos biodigestores é realizada quinzenalmente com
o caminhão fossa da Manserv e seu efluente destinado à ETE Lagoas do Sítio Belo.
Os laudos das análises do efluente dos biodigestores localizados no refeitório, casa de
força e portaria, no período, mostraram que em todos os casos foram atendidos os
parâmetros da Resolução CONAMA 430/11.
Também foram enviados os laudos das análises trimestrais realizadas em amostras dos
piezômetros localizados em poços nos Sítios Belo Monte (Poços 1, 4 e 5) e Pimental
(Poços 1, 2 , 3 e 4). Todos os parâmetros resultaram conformes com os padrões da
Resolução CONAMA 396/08.
Valecam
Segundo os RGME, quando há geração de efluente sanitário, o mesmo é transportado
por caminhão limpa-fossa e destinado à ETE do Sítio Belo Monte, com geração de
manifesto de carga de efluentes, neste caso.
No período, foi utilizada a fossa séptica do alojamento. Apenas em setembro foram
tratados 300 L de efluente na ETE.
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.
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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
controle da NE. Os RGMEs apresentaram as planilhas de controle da destinação dos
efluentes para julho, agosto e setembro.
Quanto aos efluentes industriais, foi monitorado no período o efluente do sistema de
CSAO. Os laudos foram encaminhados como anexo aos RGMEs, mostrando que todos os
parâmetros atenderam aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/11.
Controle de Emissões Atmosféricas
Eletronorte
No período não foi apresentada informação sobre o monitoramento de fumaça preta
realizado pela Eletronorte.
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.
No trimestre foram monitorados 100% da frota dos equipamentos a diesel. No total
foram 12 laudos, 4 em cada um dos meses. Todos os resultados foram 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
A inspeção de emissão de fumaça negra é realizada pela Manserv 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. Segundo os relatórios da Manserv referentes ao período, todos os
veículos monitorados apresentaram conformidade.
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Valecam
Segundo os RGMEs do período, os monitoramentos de fumaça preta realizados nos
equipamentos fixos e móveis computou 7 laudos em julho, 9 laudos em agosto e 8
laudos em setembro, todos com 100% de atendimento aos padrões.
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. No período foram feitos 28 laudos
em cada um dos 3 meses, totalizando 84 laudos, todos com resultados satisfatórios.
Cidade Limpa
A inspeção de emissão de fumaça negra foi realizada no Caminhão Poliguindaste e no
Caminhão Compactador, veículos da empresa que são movidos com motor a diesel. Os
dois laudos realizados em cada um dos três meses do período mostram que os resultados
foram satisfatórios.
Desvios identificados nos períodos anteriores
Em relação ao controle ambiental da operação, já foi identificada, em períodos
anteriores, a necessidade de atenção às questões relacionadas ao tratamento adequado de
efluentes e seu atendimento à Resolução CONAMA 430/11.
Para o atendimento a esses desvios, foi informado que a equipe técnica da Eletronorte
está avaliando a eficiência das ETEs de Belo Monte e Pimental mensalmente, momento
em que foi verificado que os sistemas não estão apresentando constância nos resultados
obtidos e no atendimento em relação aos parâmetros monitorados.
Vem sendo realizada a gestão junto à área de Operação e Manutenção da NE, por meio
de reuniões gerenciais e desenvolvimento de planos de ação, com o objetivo de
implantar os devidos equipamentos de controle e medição como, por exemplo,
medidores de vazão, fluxômetros e horímetros.
Após a implementação de tais melhorias, se os padrões desejados não forem alcançados,
será avaliada a implantação de novas alternativas tecnológicas, para que seja possível o
atendimento aos padrões em questão.
6.2.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
O 31º RSAP não informou vistorias ambientais realizadas por entidades oficiais na
UHE Belo Monte nesse período de monitoramento.
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As inspeções do Ministério do Trabalho são tratadas na Seção 6.3.5 deste Relatório.
6.3
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho
6.3.1
Operação e Manutenção - Eletronorte
A NE manteve em curso as práticas de supervisão de empresas contratadas de forma
agrupada, não distinguindo as mesmas.
A Eletronorte, tal como nos trimestres anteriores, apresenta resultados aquém do
esperado. Conforme indicado no próprio RGT-SST:
“A contratada ELETROBRAS/ELETRONORTE apresentou resultados aquém do
esperado no trimestre avaliado, atingindo o seu melhor desempenho em agosto
(25%), performance similar quando analisado o balanço anual (14%).”,
No terceiro trimestre de 2020, a Eletronorte foi a empresa responsável pela maior
quantidade de desvios registrados (108 RDs; 9,36% do total), dos quais havia atendido
apenas 30,1% ao final do período. No RGT-SST está indicado que representantes da
empresa foram convocados para uma reunião específica sobre pendências, a qual
resultou na elaboração de um plano de ação. De qualquer forma, o histórico demonstra
que essa solução é pontual e não tende a melhorar o desempenho da empresa de forma
duradoura.
De acordo com as informações, “a área de SST tem absorvido cada vez mais as
demandas e as rotinas oriundas das atividades de operação e manutenção das Usinas,
se relacionando cada vez mais com as equipes de O&M e SST da operadora”. De fato,
essa situação pôde ser conferida com diversos exemplos, desde aquisição de materiais,
contratação de serviços e execução de atividades com equipe própria. Também é
verdade que o contrato firmado com a operadora não especificou até que nível deveria
executar as ações relacionadas com SST, também a mobilização de uma equipe fixa e
robusta para enfrentar os desafios da 2ª maior usina do país.
Como indicado na Seção 5.2, nenhum representante da Eletronorte participou da missão
de monitoramento, diferentemente de todas as outras oportunidades. Este fato, aliado à
escassez de informação sobre a gestão dessa empresa, considerando sua relevância,
proporcionam poucas referências para uma avaliação mais profunda. A gestão nunca foi
plenamente demonstrada, tampouco existiu levantamento dos perigos de suas
atividades, determinação de controles gerenciais estruturados no contexto de um sistema
de gestão, evidências de uma rotina evolutiva de melhoria contínua dos controles desses
perigos adotada pela Eletronorte e, por fim, não há reporte estruturado que permita
assegurar a existência de uma rotina de gestão. Por outro lado, pode-se afirmar que o
histórico de ocorrências de acidentes é baixo.
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A expectativa gira em torno da gestão em desenvolvimento pela NE, que abarcará as
atividades da Eletronorte. Nesse mesmo sentido, o reporte nos RGT-SST deverá
embasar as afirmações sobre conformidades, ações de melhoria/correção que estejam
em curso, entre outras informações relevantes típicas de um Sistema de Gestão.
Nesse contexto, a Eletronorte ficou com a 1ª posição, dentre as empresas, em termos de
quantidade de Registros de Desvios emitidos (no trimestre anterior ocupava a 18ª
posição).
A forma como a Equipe de SST tem apresentado as informações, somada à ausência de
uma discussão mais aprofundada no RGT-SST, impossibilita uma avaliação em
separado do desempenho da Eletronorte no que se refere aos desvios. Em relação à
avaliação do nível de conformidade, os resultados não são apresentados desde o
primeiro trimestre de 2020.
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 e a implantação do software de
gestão das informações comprobatórias do atendimento foi iniciada. A vistoria
realizada pela empresa resultou na emissão do Relatório Técnico de Inspeção
(RTI), que contém apontamentos que deverão ser endereçados pela NE. Em
novembro/2020 aconteceria uma reunião para distribuir as responsabilidades pelo
atendimento das correções/melhorias. Já o software seria alimentado com
informações das usinas até o final de 2020. Neste contexto, é esperado que no
próximo monitoramento existirão evidências desse processo;
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 segundo trimestre de 2020 e segue em curso;
Norma Regulamentadora nº 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão: a empresa
contratada foi mobilizada e executou grande parte das atividades. A exceção ficou
por conta de um conjunto de vasos que não estavam disponíveis para as inspeções
no período de mobilização, o que levou à reprogramação para 2021. De acordo com
a Operação, não existem riscos operacionais relacionados a este fato, já que todas
as rotinas de manutenção estão mantidas. Atualmente, já atualizaram a
documentação de 97 equipamentos de 126 instalados (77%).
Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia: não há evidências de que exista um
Programa de Ergonomia que contemple as atividades da Operação e Manutenção,
tampouco algo que inclua as contratadas. De acordo com a NE, o programa ainda
será desenvolvido, um comitê será criado, e o Software Nexo possui um módulo de
análise ergonômica. A implantação desse conjunto de ações ficou para 2021,
possivelmente contando com uma empresa de assessoria especializada.
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•

•

•
•

Norma Regulamentadora nº 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: a Equipe de
SST da NE identificou que apenas um tanque se enquadra na norma e demandaria
ações para correto enquadramento. No entanto, está em pauta a definição de
extinção desse equipamento, inclusive por não se fazer necessário e acarretar essas
diversas ações para atendimento. Até o momento, o equipamento continua instalado
e disponível para uso, sem evidências do completo atendimento da NR-20;
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; enquanto todos os
recursos já estão instalados na UHE Pimental. No caso desta última, por algum
equívoco administrativo por parte do Corpo de Bombeiros, a vistoria foi frustrada.
A solicitação de novo protocolo dos projetos foi feita e a NE providenciará em
breve essa ação para viabilizar nova vistoria para concessão do AVCB;
Norma Regulamentadora nº 35 – Trabalho em Altura: a empresa Thommem foi
mobilizada e apresentou relatório, que está sendo avaliado quanto à viabilidade de
implantação. O RGT-SST não trouxe qualquer atualização sobre estas ações;
Sinalização horizontal e vertical (externa) das usinas: não fez parte do reporte, não
havendo fotos e evidências da situação da usina. De acordo com as informações
repassadas durante uma das reuniões realizadas, a NE contratou uma arquiteta que
planejará e elaborará um manual de sinalização para as usinas.

As pendências da etapa de montagem estavam sendo conduzidas pela empresa Real
Recuperadora, cujo contrato foi rescindido. A Enesa foi contratada e estava em processo
de mobilização por ocasião da 31ª missão de Monitoramento, o que incluiu reuniões de
alinhamento com a Equipe de SST. É esperado que as diretrizes de segurança definidas
pela NE sejam plenamente atendidas.
De acordo com o Superintendente de Operação, a migração dos equipamentos para o
sistema (próprio) da NE continua em pauta e está sendo paulatinamente atualizado com
o intuito de estar ativo a partir de janeiro/2021. Com essa ação, espera-se que a gestão
esteja mais controlada e sob a guarda do empreendedor.
Essa estratégia converge com a elaboração do manual e procedimentos pela
Superintendência de Operação e Manutenção. Uma das normas em edição fará
referência a um módulo do SAP e Programa de Manutenção (PM). Está em pauta a
possibilidade dos profissionais de O&M contarem com smartfone para registrar as
inspeções, emitir nota de manutenção, entre outras. Assim, toda anomalia seria
prontamente registrada e um cartão branco seria fixado oportunamente no local.
Em relação às Ordens de Serviço Internas (OSI), a NE adiantou que elas serão extintas
com a implantação do novo sistema, o que também convergirá para a normalização das
atividades de implantação (término da construção), para as quais o referido
documento/procedimento foi necessário. Nesse contexto, as OS passarão a estar
concentradas num único sistema SAP, gerido pela NE.
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Registro de acidentes
Nenhuma ocorrência de acidente envolvendo funcionários da Eletronorte foi registrada
no período, mesmo que um dos eventos sem afastamento tenha ocorrido com uma de
suas contratadas.
6.3.2
Gestão das Empresas Contratadas
Supervisão de SST
A apresentação dos resultados de supervisão das contratadas continua pautada nas
pendências. Mais especificamente, foram reportados dados das 10 contratadas que mais
receberam pendências. No mais, no RGT-SST foi apresentado o percentual mensal de
atendimento aos registros; a quantidade registrada e encerrada das 10 contratadas; o
quantitativo de pendências emitidas e encerradas por tema; o índice de treinamento
global e mensal; e as taxas de frequência de acidentes.
Com exceção do gráfico que apresentou a quantidade de desvios abertos e encerrados
para as 10 empresas que mais receberam registros, nenhuma distinção foi apresentada
no RGT-SST. O esvaziamento do relatório, somada à inexistência de indicadores de
performance global por empresa, por processo ou por agrupamento de contratos, por
exemplo, não permite qualquer aprofundamento na análise.
Uma das contratadas que chamou a atenção no período foi a Real Recuperadora,
empresa responsável pela finalização da etapa de montagem e correção em
equipamentos e sistema. A empresa ficou na segunda posição, com 77 RDs, dos quais
30 foram fechados no período. A NE informou que, dentre outros motivos, as
pendências relacionadas a SST motivaram a rescisão do contrato. O escopo será
assumido pela Enesa, que estava em processo de mobilização por ocasião da 31ª missão
de monitoramento.
A segunda empresa que se destacou no período foi a Zavattaro, cujas atividades
acarretaram o registro de 77 RDs, sendo que 60 estavam atendidos. Na reunião
conduzida com o representante da Superintendência de Segurança de Barragem, foco do
referido contrato, pôde-se contatar que existe um envolvimento real e seguem
participando da gestão junto com a Equipe de SST.
Outra empresa que se destacou dentre as 10 indicadas foi a Usitech Soluções, que
obteve 38 RDs, dos quais apenas 6 foram encerrados no período. Considerando que não
há consideração da criticidade no reporte das pendências, tampouco indicação dos temas
mais críticos por empresa, não há bases para atestar se este atraso do atendimento é algo
preocupante.
Por fim, cabe destacar que 3 empresas, dentre as 10, foram as que apresentaram mais
desvios pelo segundo trimestre consecutivo: a Tontini e Tontini (4ª posição neste
terceiro trimestre); a Usitech (com a 8ª posição); e a Machado & Acosta (na 7ª posição).
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De qualquer forma, a Equipe de SST da NE assegurou que convoca os representantes da
empresa sempre que julga necessário, considerando o teor das pendências. Além disso,
continuam válidos os dispositivos de emissão de carta de notificação às empresas,
suspensão dos pagamentos das medições em sistema, e até mesmo indicação para
rescisão do contrato.
Na reunião realizada com a Superintendência de Suprimentos, essa participação da
Equipe de SST ficou evidente. No decorrer da reunião, ficou claro que ainda existem
oportunidades de melhoria da interação entre SST, MA e Suprimentos, inclusive a
Superintendente de Gente e Gestão afirmou estarem em processo de planejamento
mudanças que corroboram com a percepção. Com isso, é esperado que algum projeto de
melhoria seja apresentado numa próxima missão.
Foram mantidas as reuniões de integração com empresas que iniciaram contratos no
período.
No total foram registrados 1154 Registros de Desvios – RD, contra 881 registrados no
segundo trimestre de 2020, correspondendo a um aumento de 31%. O aumento não está
diretamente associado a uma piora de desempenho global, pois sofre interferência de
retomada de atividades, quantidade de contratos ativos, quantidade de
atividades/documentos avaliados, quantidade de listas de verificação aplicadas,
tempo/experiência da empresa no contrato, entre outras variáveis. Neste quesito, a NE
poderia cogitar a criação de algum alinhamento que permitisse mensurar melhora ou
piora de performance entre trimestres, inclusive validar um conjunto de ações adicionais
ou alteradas que levasse a esse resultado diferente, além de tecer análise crítica sobre o
monitoramento que realiza.
A somatória dos desvios das 10 empresas com mais registros resultou em 48% do total,
contra cerca de 52% no segundo trimestre.
Os temas também foram ranqueados, dos quais são apresentados na Figura 6.3.2.a, a
seguir, os 10 temas com mais registros.
A apresentação dos 610 RDs acima, distribuídos em 10 principais temas, corresponde a
53%, contra 77% do total no segundo trimestre, o que demonstra maior distribuição de
registros entre os temas. A comparação qualitativa entre a variedade de temas entre os
trimestres indica que o tema CIPA, Treinamentos, PAE e EPI Almoxarifado não
figuraram entre os 10 temas com mais desvios e deram espaço para Eletricidade –
Campo, Movimentação de Carga, Organização e Limpeza e, Prevenção e Combate a
Incêndio no 3T20.
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Figura 6.3.2.a
Distribuição dos desvios entre os 10 temas com maior número de registros

O percentual de resolução atingiu uma mínima de 37% em julho/2020, ainda que tenha
chegado a um acumulado de 80% no ano, conforme apresentado na Figura 6.3.2.b.
Esses valores são inferiores àqueles registrados no segundo trimestre.
Figura 6.3.2.b
Distribuição dos registros por mês e percentuais de resolução dos desvios

2º Trimestre de 2020

3º Trimestre de 2020

89

Dados estatísticos (acidentes)
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 afastamento; 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 e consolidado no ano, teve
extrapolação do Valor Máximo Admissível (VMA) em setembro/2020. O valor
acumulado no ano ainda está abaixo do limite (2,4, contra uma referência de 4,0). A NE
não registrou sua avaliação sobre o conjunto de eventos de uma forma global. 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”, convergindo em uma gestão mais reativa, motivada pela
ocorrência de acidentes. Certamente, a supervisão e registros de desvios tende a ser uma
vertente proativa em termos de acidente, ainda que não tenha ficado evidente qualquer
relação entre o que se identifica na supervisão e os fatores que motivaram os acidentes.
Em relação à Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento – TFCA (Figura
6.3.2.d), houve extrapolação do VMA em dois dos meses do período, totalizando 5
meses seguidos. Em setembro/2020, portanto, nenhum evento com afastamento foi
reportado.
A Taxa de Gravidade TG (Figura 6.3.2.e) extrapolou consideravelmente o VMA em
julho/2020. Sobre este evento, a Equipe de SST não apresentou maiores detalhes,
resultado da investigação ou ações corretivas.
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Figura 6.3.2.c
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real

Figura 6.3.2.d
Taxa de Frequência de Acidente com Afastamento – TFCA

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real
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Figura 6.3.2.e
Taxa de Gravidade TG

Legenda:
▪
Valor Máximo Admissível (VMA)
▪
Taxa de Frequência Real
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Acidentes
A única informação incluída no RGT-SST sobre acidentes corresponde à indicação de
quais empresas tiveram acidentes, conforme indicado a seguir:
•
•

Acidente sem afastamento: um evento numa subcontratada da Eletronorte e outro
na empresa RESGATE (Brigada de Emergência);
Acidente com afastamento: um evento na empresa de vigilância INVICTUS, outra
na empresa de preparo de alimentação SAPORE (julho/2020) e um outro evento na
INVICTUS.

A quantidade de dias de afastamento decorrente do evento envolvendo o funcionário da
SAPORE foi o que impactou a Taxa de Gravidade, porém, não houve indicação de
quantos dias no RGT.
O evento envolvendo o funcionário da empresa Resgate decorreu de uma entorse
durante o atendimento a uma emergência de incêndio florestal (07/09/2020). No caso do
acidente com afastamento da Invictus (09/08/2020), o evento decorreu de uma tentativa
de desviar de um animal na pista durante o trajeto com veículo, ocasionando queda do
veículo pela lateral da pista. Sobre esse evento, foi recomendado que a NE avaliasse a
possibilidade de o funcionário não ter conseguido se comunicar para solicitar o resgate,
fato que seria considerado na análise.
6.3.3
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
No RGT-SST não incluiu informações sobre fiscalização externa, tampouco houve
alguma informação em reunião. 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 31º
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de julho a setembro
de 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.
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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.
No período, foi dado andamento às atividades já previstas para o SGI, buscando atender
a todas as Superintendências da empresa.
A maioria das atividades do SGI realizadas deu-se ainda em regime de Home Office,
incluindo elaboração e revisão de documentos, treinamentos ambientais e formação de
agentes multiplicadores, reuniões virtuais, e auditorias internas. Exceção se fez a
algumas atividades importantes, como a retomada dos treinamentos e exercícios
simulados da Brigada de Emergência e a continuidade do levantamento dos aspectos e
impactos ambientais, agora em campo.
Devido ao COVID-19, um cronograma definitivo ainda não foi proposto, sendo o
mesmo construído ao longo das possibilidades de realização de atividades. Contudo, foi
apresentado um planejamento para o SGI prevendo sua total conclusão de implantação
em agosto de 2021.
No período anterior foi contrata a consultoria BGC para apresentar uma nova proposta
de reestruturação da empresa baseada no Orçamento Base Zero (OBZ). A proposta foi
apresentada à Diretoria da NE, que ainda avalia seus resultados.
Destaca-se, nesta missão, a apresentação da iniciativa de adoção do padrão ESG para os
negócios da NE, por meio do qual se objetiva trazer maior transparência de suas ações
na área ambiental e social ao mercado financeiro. É esperado um primeiro relatório
padrão GRI em abril de 2021.
A Brigada permaneceu com suas atividades rotineiras e no período retomou os
treinamentos dos simulados de emergência. Houve aquisição de novos equipamentos
como Jet Ski e Botes e foram realizados os devidos treinamentos para sua correta
utilização. A estrutura da Brigada foi mantida no antigo ambulatório do COMGEV,
proporcionando melhor estrutura de apoio para as ações da Brigada.
Foram mantidos os monitoramentos relativos ao controle da poluição por efluentes nas
unidades de Belo Monte e Pimental, sendo que a Eletronorte manteve sua rotina de
monitoramentos mensais de efluentes industriais e de esgoto doméstico, buscando sua
conformidade com a legislação ambiental nacional (Resolução CONAMA No 430/11).
Alguns desvios em relação ao atendimento à Resolução CONAMA No 430/11 foram
observados, mais especificamente quanto aos valores baixos de pH nas unidades de
Belo Monte e Pimental e da DBO na unidade de Pimental. As causas dos desvios estão
sendo investigadas, e medidas estruturais corretivas foram propostas pela Eletronorte à
NE.
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Um incidente ambiental ocorreu na Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 01 em Belo
Monte, em agosto, quando ocorreu a inundação, por água, do piso da ponte rolante de
Jusante e das bacias coletoras de óleo que ficam abaixo de cada transformador. A
CSAO 01 não conseguiu reter o volume de água, jogando por arrasto a sujeira e o
resíduo oleoso que estava estacionado e sobrenadante, no corpo hídrico a Jusante da
Usina. A Eletronorte e a NE, por meio de verificações em campo e reuniões de trabalho,
investigaram e analisaram as causas e elaboraram e implementaram um Plano de Ação
Corretiva.
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 21 colaboradores de 7 diferentes superintendências, os quais trabalharam em
regime Home Office. Além desses, continua o processo de formação agentes
multiplicadores, que futuramente complementarão essa equipe. Com base nisso, pode-se
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 Norte Energia caminha
para implantação de ações que demonstrarão avanços na Gestão de Perigos e Riscos,
correspondendo ao início da utilização do Software Nexo. De acordo com a Equipe de
SST, diversas estratégias planejadas estão contempladas, desde a gestão de risco,
evidências e resultados de monitoramento e medição de desempenho. Diante deste
cenário, a expectativa é que somente no próximo monitoramento serão apresentadas
evidências, que possibilitarão avaliar a efetividade da ferramenta para a gestão.
No que tange ao planejamento do Sistema de Gestão, permanece a Matriz de Perigos e
Riscos apresentada anteriormente (“planilha piloto”), em fevereiro/2020. Já nas frentes
de trabalho da O&M, são elaboradas as Ordens de Serviço atreladas às Análises
Preliminares de Risco (APR) correspondentes.
A Equipe de SST afirmou seu compromisso e evidenciou algum avanço na proposta de
reestruturação da forma como faz a gestão (apresentada no contexto desse
monitoramento no 30º Monitoramento (agosto/2020), a qual foi intitulada de “Novo
Sistema de Gestão de SST” baseado em 5 pilares: 1. Atendimento aos Requisitos
Legais; 2. Sistema de Gestão de SST – SGI; 3. Programa Bem estar (vida saudável e
ergonomia); 4. Transformação da Cultura de SST; e, 5. Atendimento a Emergências.
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, porém, aquém do esperado. Diante desse
contexto, a NE cada vez mais tem assumido atribuições que antes eram tidas como
responsabilidade da operadora. Com esta prática, requisitos de conformidade acabam
sendo prontamente atendidos, como é o exemplo da disponibilidade de extintores, que
passou a contar com contrato de recarga por empresa contratada diretamente pela NE,
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sem a necessidade de formar grandes lotes e serem transportados para recarga em local
distante, como era a situação anterior.
Acredita-se que o correto mapeamento dos perigos, definição dos controles, distribuição
das responsabilidades, trará um enorme ganho para a gestão de saúde e segurança do
trabalho no empreendimento. Os impasses sobre a definição de responsabilidades
acarretam Registros de Desvios, atraso no tratamento pela Eletronorte, cobranças,
reuniões e outras práticas, tornando longo o atendimento de um requisito que deveria
estar imbuído na rotina de operação e manutenção.
O resultado, se analisado sob a ótica de ocorrência de acidentes ou danos à saúde dos
trabalhadores, certamente é bastante satisfatório ao longo do tempo. Todavia, neste
trimestre registrou-se acúmulo de 5 meses consecutivos de ocorrências com
afastamento, e, ocasionalmente, os Valores Máximos Admissíveis (VMA) foram
extrapolados em 2020. De fato, houve redução desses valores para as taxas de
frequência, considerando que a fase de construção e montagem finalizou, encontrandose num cenário mais estável de operação e manutenção. Neste contexto, o que se discute
é a necessidade de adoção de uma metodologia sistêmica, eficiente e independente de
pessoas ou de cobranças reativas. Em resumo, espera-se que o sistema possua
mecanismos de gestão capazes de proporcionar segurança e bem estar aos funcionários
(próprios e terceiros) 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 da NE foi mantida no período. De toda maneira, o dimensionamento
sempre deve ser alvo de avaliações sobre adequação da qualificação/capacidade dos
profissionais em relação ao momento do empreendimento, suficiência de profissionais,
desempenho, entre outras possibilidades.
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
saúde ocupacional dos trabalhadores da NE. A mesma cobrança estende-se às empresas
contratadas, ou seja, dentre os documentos solicitados para início dos trabalhos estão
esses programas. Considerando a revisão das normas regulamentadoras, a NE deverá
implementar alteração nessa dinâmica de gestão, passando a contar com um Programa
de Gestão de Riscos (PGR) e uma Gestão de Riscos Ocupacionais (GRO).
A Eletronorte renovou seu PPRA e PCMSO em julho/2020, segundo informações da
NE, embora nenhum representante da empresa tenha participado das reuniões realizadas
nesse monitoramento, tampouco o RGT-SST tenha trazido a atualização sobre o fato
registrado na última missão (programas vencidos), avaliação do programa e/ou nível de
atendimento. 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.
Gestão da conformidade legal do empreendimento
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A atualização da legislação segue em curso, com a migração já na nova plataforma da
empresa de assessoria jurídica. De acordo com as informações recebidas, o processo de
avaliação de atendimento e indicação das evidências correspondentes ainda está em
curso e deve ser finalizado em dezembro/2020. Esse processo resultará na indicação de
requisitos atendidos, indicação daqueles não aplicáveis e um conjunto de planos de ação
para aqueles que se encontram pendentes de atendimento.
Num primeiro momento, de diagnóstico completo (avaliação inicial de conformidade),
não se espera que registros de não-conformidades sejam feitos, o que tenderia a
identificar causas básicas para o não-atendimento. Agora, nos próximos ciclos de
avaliação de conformidade, esta prática deverá ser considerada para melhor avaliação.
Alguns planos de ação elaborados a partir de pendências de atendimento de Normas
Regulamentadoras foram elaborados fora do sistema CAL e seguem em paralelo com a
metodologia de gestão dos requisitos legais.
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. O objetivo da Equipe de SST é
modificar essa dinâmica, ainda que evidências não tenham sido apresentadas até o
momento. Descrevem a mudança da fase de construção/montagem para a
operação/manutenção como um divisor de águas, mas não existem evidências concretas
dessa afirmação, além de grande demonstração de implantação de novos processos ou
alteração de processos existentes que, sim, futuramente convergirão nesta mudança de
cenário.
A Equipe de SST reportou evolução de três dos pilares da proposta da nova gestão:
“Atendimento aos Requisitos Legais”; “Sistema de Gestão de SST (SGI)”; e
“Atendimento a Emergências”. Com a implantação do Software Nexo e contratação da
empresa especializada em análise ergonômica, os dados de saúde ocupacional
corroborarão com o “Programa Bem estar” (vida saudável e ergonomia). Por fim, não
estão explícitas as ações relacionadas com a “Transformação da Cultura de SST”.
Até a missão anterior, realizada em agosto/2020, a Eletronorte mantinha ativo o seu
“Manual de Procedimentos de Segurança – Complexo Belo Monte”, que sintetizava os
procedimentos corporativos que possui, não exclusivos da UHE Belo Monte.
Considerando que não houve participação de representantes da operadora nesta 31ª
missão, não há atualização para este fato. A NE ainda indica que, com a implantação de
seu sistema de gestão, a tendência é que esses procedimentos internos sejam
substituídos pelos novos documentos/diretrizes, mesmo que especificações e
detalhamentos possam ser emitidos.
Portanto, ainda é necessário que a NE considere: (i) a identificação de riscos das
atividades alvo da supervisão/monitoramento; (ii) a supervisão e monitoramento com
critérios pré-definidos e indicadores de acompanhamento (de aderência e de
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desempenho); (iii) o registro das evidências de cumprimento da gestão em implantação;
(iv) a análise crítica dos resultados e definição de ações para melhoria ou, até mesmo,
de atenuação de controles; (v) 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 seus contratadas, entre outras.
Em relação à estrutura organizacional da Equipe de SST, a NE manteve, no período, seu
quadro de funcionários já alinhado com o cenário de operação e manutenção. Deve,
porém, considerar que a equipe se desdobra entre manutenção da rotina (compromissos
assumidos em procedimento adotados) e a implantação de novos processos
desenvolvidos no Sistema de Gestão, além das ações relacionadas com o período de
pandemia e sob alguma incerteza de definições quanto à futura estrutura da empresa
(Projeto OBZ) ainda em discussão.
De qualquer maneira, o dimensionamento da equipe deve (sempre) estar alinhado com 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, uma equipe de 3 técnicos revezava-se em cada uma das usinas,
dos quais um atua na coordenação local residente. Continuam inexistindo bases para
declarar a suficiência desse 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.
A NE e suas contratadas possuem rotina de aplicação de treinamentos, mais
especificamente voltados para aqueles considerados legais, requeridos pelas Normas
Regulamentadoras e de capacitação para o exercício de determinadas funções.
Em relação a treinamento, o RGT-SST também não trouxe muitos detalhes, além da
quantidade de funcionários da NE que receberam treinamentos legais e dos percentuais
de treinamento das horas-homem de exposição ao risco mensais. Sobre esse aspecto,
espera-se que o RGT traga informações mais consistente no que se refere ao
desenvolvimento da força de trabalho, além de sua capacitação. Além disso, existe
margem para reportar o nível de desempenho do processo da gestão de treinamentos
frente aos desafios da etapa de operação e manutenção das usinas.
Em novembro/2020, após o período de abrangência desse relatório, a NE indicou ter
realizado três lives com diferentes profissionais e que esses eventos tiveram grande
participação da força de trabalho. Essas palestras foram realizadas no contexto da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, requerida pela NR05. Assim, foi solicitado que a Equipe de SST da NE apresente a descrição e evidencie
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o evento, indicando a quantidade de participantes, a repercussão, e outras informações.
Em linhas gerais, é esperado que a gestão de SST da NE apresente a estrutura definida
para o desenvolvimento da sua força de trabalho e dos funcionários das empresas
terceirizadas, mesmo que essa tarefa tenha sido imputada ao contratante; apresente o
conjunto de treinamentos aplicados, o reflexo desse esforço na promoção da segurança e
saúde dos trabalhadores, a avaliação de eficácia, entre outros. Indicadores de
monitoramento e medição de desempenho podem auxiliar a NE nessa tarefa.
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 apresentou o resultado. 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. Na missão de monitoramento anterior (agosto/2020)
foi apresentada a estratégia de uma nova proposta a ser adotada para a fase de operação
plena, iniciada em janeiro/2020, porém não existem evidências de mudanças na
metodologia até o momento.
Ainda que sempre tenha existido metodologia de supervisão, importantes pendências
não foram identificadas por esse canal, tampouco foram tratadas por meio de
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, que possuem efetividade
comprovada no mercado.
Neste panorama, as missões de monitoramento seguem acompanhando aspectos
identificados em oportunidades anteriores. São eles:
i.

Atendimento integral aos requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 13
(Vasos de Pressão), cuja resolução está encaminhada, mesmo com a prorrogação de
um conjunto específico de vasos para 2021;
ii. Adequação dos sistemas de combate a incêndio nas usinas e a obtenção do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros: finalizado na UHE Pimental, aguardando apenas
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o retorno para realização da vistoria. Na UHE Belo Monte, o processo encontra-se
em desenvolvimento, restando a instalação de sistemas, fato que posterga o
cumprimento para 2021. Resta também a aprovação do Plano de Atendimento a
Emergências e Instruções Normativas correspondentes, revisado por alteração da
legislação em 2019;
iii. Garantia de efetividade do Sistema de Gestão de SST adotado (ou seguido, se
considerar aquele da NE) pela Eletronorte e início do reporte dos resultados de
monitoramento interno consistente, além da análise crítica e proposição de ações de
melhoria/correção;
iv. 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;
v. Desenvolvimento/aprimoramento 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;
vi. Adoção de mecanismos de monitoramento e medição capazes de comprovar com
assertividade o nível de implantação e de desempenho em processos considerados
importantes em usinas hidrelétricas, bem como para comparação entre períodos;
vii. Implantação de mecanismos de gestão da ergonomia das atividades próprias e de
terceiros, ainda que limitada a direcionamento, cobrança e monitoramento (Normal
Regulamentadora nº 17);
viii. Reporte adequado que reproduza o nível de aderência da NE e de suas empresas,
consolidados por processos ou alguma outra forma; o nível de esforço da equipe em
relação aos compromissos assumidos; situação de atendimento aos diversos
cronogramas que declara possuir; entre outros registros e evidências, sempre
associados com um análise crítica e desdobramento em ações de melhoria, de
correção ou mesmo de manutenção da rotina.
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
A Equipe de SST mantém a gestão dos controles sobre os funcionários próprios e de
terceiros, mais especificamente nas questões administrativas, tais como: fornecimento
de EPIs para visitantes e funcionários; promoção de reuniões com empresas contratadas;
aplicação de treinamentos de integração admissional; participação e condução das
reuniões da CIPA; aplicação e gestão de treinamentos legais para os funcionários
próprios, etc. Para as atividades de cunho operacional, exige a elaboração de Análises
Preliminares de Risco (APR) que devem ser seguidas em campo, para as quais existem
as inspeções de Supervisão de SST. Em caso de desvios são emitidos registros para
tratamento.
A atuação da equipe de SST está basicamente ligada aos processos vinculados à
operação, manutenção e gestão de contratadas com escopos variados, desde a integração
de novas empresas, o apontamento até a conclusão de pendências, melhorias de
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processos e a implantação de processos do Sistema de Gestão. Nesse período, a Equipe
de SST manteve unificado o reporte do desempenho das contratadas, porém,
priorizando o reporte sob o aspecto de pendências, deixando de considerar o nível de
conformidade (por processo, por empresa, etc.) ou a gravidade das pendências, por
exemplo. Algumas críticas foram tecidas ao formato, consistência e profundidade da
prestação de informações e análise crítica do RGT, além da necessidade de registrar
proposição de ações de correção ou melhoria inerentes a um sistema de gestão. No que
concerne às contratadas, uma das reuniões envolveu a Superintendência de
Suprimentos, que pretende desenvolver e aplicar melhorias no formato de seleção,
contratação e gestão de prestadores de serviço.
É notório o esforço da equipe, ainda que nem todo esse resultado esteja explícito ou a
metodologia devidamente documentada (e aprovada) no âmbito do Sistema de Gestão.
As reuniões trouxeram a riqueza de informações necessárias para a atualização do
presente relatório, porém, a mesma fica fragilizada pela ausência de um posicionamento
e direcionamento definidos pela própria equipe da NE.
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.
Maiores informações podem ser conferidas na Seção 6.3.
Condições de Trabalho
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (áreas de
vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio) existentes para
os funcionários próprios e aqueles rotineiros (manutenção e preservação) são
consideradas adequadas.
O ambulatório e área de apoio para a Brigada de Emergência na UHE Belo Monte
continuam instaladas de forma adequada, ainda que provisoriamente no antigo prédio
ocupado pelo COMGEV (Consórcio Montador). De acordo com as informações, não há
previsão orçamentária ou definição para a construção de um novo prédio. Sobre esta
necessidade, a Equipe de SST e a Superintendência de Operação entendem que, em
algum momento, a NE deverá decidir pela construção de um edifício definitivo para
abrigar instalações/serviços não contemplados no prédio da Casa de Força. Neste
contexto, este assunto será mantido em pauta para acompanhamento.
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.
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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. Nessa 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),
ainda que tenha incluído algumas comunidades e excluído 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,
considerando que as restrições impostas pelo período de pandemia impediram o avanço
na sua divulgação.
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.
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 no final de 2019. A revisão não havia sido concluída até o
fechamento deste relatório (dezembro/2020).
Cabe destacar que a identificação dos cenários emergenciais não se baseou num
mapeamento de processos prévio, fato que tende a trazer maior assertividade na
identificação das possibilidades, considerando as metodologias adotadas para essa
identificação.
Os recursos humanos e materiais foram identificados previamente de acordo com os
cenários selecionados e encontram-se todos mobilizados e disponíveis. Salvo a
interrupção dos simulados em decorrência do período de pandemia durante alguns
meses de 2020, toda a rotina encontra-se retomada. Inclusive, foram realizados
exercícios de mobilização pela equipe e um simulado no período. Enfatizou-se a
priorização de simulações de cenários considerados mais críticos para testar e aferir a
efetividade da resposta.
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O ponto de atenção recai sobre o reporte do desempenho e métricas de monitoramento e
medição das ações previstas no âmbito de preparo e respostas a emergências. O RGTSST não apresentou informações, evidências e análise crítica sobre o tema.
Na UHE Pimental, todos os recursos e infraestrutura estão disponíveis e operacionais. O
pedido de vistoria do Corpo de Bombeiros para a avaliação e posterior emissão do Auto
de Vistoria resultou numa vistoria pela corporação, porém, esta foi frustrada. Após novo
protocolo dos projetos, a equipe retornará à usina para efetuar a vistoria. No caso da
UHE Belo Monte, ainda existem pendências de projeto sendo finalizadas, porém, nada
crítico. No mais, segundo informações da Equipe de SST, todos 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 baseada na Segurança e Saúde da Comunidade, 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 proteção e
gestão adequadas neste quesito.
Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes
das Licenças
A gestão das condicionantes continua sendo realizada por meio da atualização da
planilha “Status de Atendimento às Condicionantes”, apresentada trimestralmente em
anexo aos RSAPs.
A gestão sobre a obtenção e renovação de licenças, autorizações e portarias segue sendo
realizada com a utilização do Sistema de Alerta do SGP, com controle semanal.
A gestão dos requisitos legais aplicáveis à saúde e segurança e a meio ambiente é feita
pelo Sistema CAL, provido pela IUS Natura.
O atendimento das condicionantes da LO 1317/2015 foi avaliado utilizando os dados do
31º RSAP. Verificou-se que nesse período houve mudança na situação de atendimento,
com o IBAMA considerando Atendida a alínea d) da condicionante 2.10, relacionada à
assistência técnica a ser prestada pela NE aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu
e Anapu, para a adequada operação das estações de tratamento de esgoto e dos aterros
sanitários. As condicionantes 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 tiveram seu atendimento avaliado
no período pelo Parecer Técnico nº 143/2020 COHID/CGTEF/DILIC, de 16/09/2020.
Para as demais condicionantes, a situação de atendimento avaliada pelo IBAMA é
aquela do Parecer Técnico nº 109/2019, de 05/12/2019, referente à análise do 13º ao 15º
RC.
Do total de 36 condicionantes da LO, as 15 que possuem apenas uma exigência são
avaliadas da mesma forma pelo IBAMA e pela NE, sendo 3 delas consideradas
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atendidas e 12 em atendimento ou com pendência. Para as restantes, que possuem duas
ou mais alíneas, 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, permanece a mesma situação reportada no
relatório anterior. 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) vêm 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, com o encerramento da construção e desmobilização dos
canteiros de obra, o CCBM e o COMGEV estão com nível de atividade muito reduzido
ou apenas pontual, ou seja, estão realizando serviços esporádicos e específicos, mas
ainda seguem implementando as medidas de controle ambiental previstas no Programa
de Controle Ambiental Intrínseco - PCAI e no PRAD.
Também no âmbito PAC, as ações previstas no Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho e o Programa de Segurança e Alerta mantiveramse 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, antiga coordenadora do PAC, teve o contrato encerrado ao fim do mês de
junho de 2020, com a supervisão ambiental assumida pela equipe da NE a partir disso.
Agora foi contratada uma nova empresa, a ENGESEMBRA, mobilizada em
13/10/2020, e cujo escopo de supervisão compreende o acompanhamento dos aspectos
ambientais das atividades realizadas diretamente pela NE e de todos os contratos da
“Obras do Entorno e Obras Indígenas” e “Obra Principal e PCA-I”.
No que diz respeito ao controle da poluição nas atividades de operação, 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, foram verificados nas planilhas de gestão de desvio do PCAI para o
CCBM e COMGEV, as quais foram emitidas inicialmente pela BIOCEV e atualizadas
pela NE até outubro de 2020. Além disto, foi utilizada a planilha de gestão de RD e
RNC, emitida pela NE e atualizada até 31/11/2020.
Com base nas planilhas, foi possível verificar que a gestão de desvios do CCBM e do
COMGEV relacionados com o PCAI foi atualizada, tendo-se evidenciado o
encerramento de todas as pendências remanescentes, incluindo 7 NCs para o CCBM e 2
NCs para o COMGEV. Os aspectos tratados nestes últimos registros foram 7 NCs
relacionadas com Organização e Limpeza, 1 NC de contaminação de solo e 1 NC de

105

produto químico. A distribuição pelos sítios foi a seguinte: 7 NC no Sítio Belo Monte, 1
NC no Sítio Bela Vista e 1 NC no Sítio Pimental.
A planilha de gestão de RD e RNC, que foi alimentada pela NE já no âmbito do novo
sistema de supervisão, mostra a existência de 7 desvios, sendo 5 RDs e 2 RNCs, e todos
de contratadas da NE. A distribuição por categoria de desvios mostra 2 relacionados
com produtos químicos, 2 com contaminação do solo, 1 com potabilidade da água e 2
com resíduos sólidos. E finalmente, com relação ao atendimento, são mostrados 2 como
concluídos e 5 ainda no prazo para atendimento.
Supervisão Ambiental da NE - OEs
A Equipe de Meio Ambiente tem conduzido ajustes na metodologia de Supervisão
Ambiental as Obras do Entorno (OEs), inclusive o processo foi repensado de maneira
uniforme entre as demais contratadas, ainda que esteja planejada organização das
informações de forma categorizada por finalidade de contrato (contratos adjacentes;
contratos de O&M; e, obras indígenas). Para o próximo período foi informado que será
apresentada uma nova proposta estrutura de reporte do desempenho das contratadas e do
avanço no desenvolvimento do Sistema de Gestão no que se refere a Meio Ambiente.
Maiores informações podem ser conferidas na Seção 4.2.1.3 - Controles Ambientais
nas Obras do Entorno.
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 dos anos de 2019 e 2020, 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,
140/2020/COHID/CGTEF/DILIC,
126/2020
COHID/CGTEF/DILIC, os quais analisaram todos os programas e projetos do Plano de
Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais.
Os planos, programas e projetos do Meio Físico analisados nesta seção são os seguintes:
•

10. Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais
o 10.1. Programa de Monitoramento da Sismicidade
o 10.2. Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias
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•

− 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, programas e projetos listados anteriormente, que foram
continuados sem interrupções após as adaptações necessárias à manutenção do
distanciamento social.
As campanhas previstas para o restante do ano de 2020 (período de junho a setembro)
foram realizadas conforme previsto, sendo adotados apenas os cuidados necessários
para evitar o contato com as comunidades mais isoladas, como, por exemplo,
trabalhadores rurais, ribeirinhos, garimpeiros e indígenas. Também foram adotados
cuidados adicionais para diminuir a possibilidade de disseminação da doença entre os
próprios trabalhadores envolvidos nas campanhas de monitoramento. Na
videoconferência realizada em 18/11/2020 foi informado que nas campanhas realizadas
em outubro já foi possível retomar, em parte, as atividades de monitoramento
participativo, ou seja, a realização das campanhas de monitoramento com a colaboração
de pessoas das comunidades envolvidas.
Com relação à evolução dos programas ambientais no período, merecem ser destacados
os seguintes aspectos:
•

No âmbito do PBA10.3, Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas
Marginais e Processos Erosivos, foi decidida a execução de 5 obras de recuperação e
estabilização em feições erosivas de margens. Serão recuperados 4 pontos no
Reservatório do Xingu e 1 ponto no Trecho de Vazão Reduzida, logo a jusante da
Barragem de Pimental. No momento, são realizados os levantamentos topográficos,
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topobatimétricos e diagnósticos para subsidiar os projetos de engenharia. Ao longo
do ano de 2021 será realizada a contratação e execução das obras.
Meio Biótico
Monitoramentos da vegetação
Em relação ao Projeto monitoramento das florestas de terra firme, no último trimestre
foram desenvolvidas as seguintes atividades: consolidação de informações da fenologia
dos 128 indivíduos dos 05 módulos remanescentes; consolidação de informações de
lençol freático dos poços instalados nas 47 parcelas de Terra Firme; consolidação de
informações da 5ª Campanha de Remedição das parcelas dos Módulos Rapeld;
consolidação de informações das análises de solos da 5ª Campanha de Remedição das
parcelas dos Módulos Rapeld e coleta de material botânico das espécies de Terra Firme.
Quanto ao Monitoramento das Florestas Aluviais, as atividades previstas para o período
foram realizadas conforme o determinado no Plano de Trabalho. No mês de julho 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). Em agosto foi realizada a campanha
de reforço da amostragem das parcelas em ambientes de características aluviais do TVR
em três compartimentos (MRX, RX e TVR) e a medição do recuo do espelho d’água
dos 50 indivíduos da fenologia nas parcelas do reforço amostral do TVR. Nos módulos
Rapeld foram medidos três poços de nível de lençol freático situados em parcelas
aluviais nos módulos 05 e 02. No mês de setembro foram realizados o monitoramento
das Florestas Aluviais nas parcelas em ilhas isoladas (Stª Juliana, Altamira e Bacajá), a
campanha de medição de nível de lençol freático nas parcelas aluviais em Módulos
Rapeld, a campanha de monitoramento fenológico nos ambientes aluviais no âmbito do
reforço amostral do TVR e a campanha de medição do recuo do espelho d’água dos
indivíduos de fenologia dos ambientes aluviais.
Quanto ao Monitoramento das Formações Pioneiras, em julho foram realizadas
atividades de amostragem fenológica das parcelas do reforço amostral do TVR (foram
demarcadas 12 parcelas) e a realização da medição do recuo do espelho d’água dos
indivíduos da fenologia nas parcelas do reforço amostral do TVR (demarcados 20
indivíduos para a amostragem fenológicas e medidas as distâncias em relação à lâmina
d’água). Em agosto foram realizadas a amostragem fenológica das parcelas do reforço
amostral do TVR, a medição do recuo do espelho d’água dos indivíduos da fenologia
nas parcelas do reforço amostral do TVR e a remedição da fitossociologia e florística,
das parcelas em ambiente de sarobal. Em setembro foram realizadas as atividades de
amostragem fenológica das parcelas do reforço amostral do TVR, a medição do recuo
do espelho d’água dos indivíduos da fenologia nas parcelas do reforço amostral do
TVR, a campanha de monitoramento fenológico do componente Podostemaceae e a
campanha de monitoramento fenológico do componente arbustivo/arbóreo das parcelas
em ilhas isoladas.
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As atividades de campo de medição do recuo do espelho d’água e fenologia, do reforço
amostral no TVR, são realizadas mensalmente. A atividade de amostragem fenológica
dos dois componentes (Podostemaceae e arbustivo/arbóreo) são realizadas
trimestralmente.
Recomposição vegetal da APP dos reservatórios
No último trimestre, as atividades de recomposição da APP ocorreram normalmente,
conforme o previsto para o período. Foram realizadas as seguintes atividades: produção
de mudas no viveiro do CEA, monitoramento de matrizes, manutenção de aceiros,
marcação de matrizes, coleta de sementes e monitoramento do plantio 2017/2018.
Em agosto de 2020 foi realizado o quarto monitoramento do Enriquecimento da APP de
vegetação secundária (147,26 ha) em torno do Igarapé DiMaria.
Destinação madeireira
Em relação ao levantamento das toras que restam nos pátios, a NE informou que foi
contratada uma empresa em novembro e que as atividades terão início em
dezembro/2020. No último trimestre não foi feita doação de madeira para terceiros.
Monitoramento da fauna terrestre
No último trimestre, a NE informou que, de forma geral, os programas e projetos
relacionados à fauna terrestre, aquática e semi-aquática têm prosseguido conforme o
cronograma.
No âmbito do Projeto de Monitoramento de Abelhas, até o momento foram realizadas
17 campanhas de campo, onde foram registrados 138 táxons de abelhas e abundância
igual a 42.324 indivíduos.
Quanto ao Projeto monitoramento da herpetofauna, foram realizadas até o momento 17
campanhas. Os dados consolidados registraram 269 táxons e 61.165 indivíduos no
método padronizado. Dos 269 táxons, 135 são anfíbios (44.639 indivíduos), 134 são
répteis (16.526 indivíduos). Nos métodos não padronizados foram registrados 110
táxons (406 indivíduos), sendo 47 anfíbios e 63 répteis.
Em relação ao Projeto de monitoramento da avifauna terrestre, foram realizadas até o
momento 17 campanhas de campo, sendo que a última (17ª) registrou, pelos métodos
padronizados e não padronizados, 215.204 indivíduos distribuídos entre 568 espécies.
No Projeto de Monitoramento de mamíferos terrestres também foram realizadas 17
campanhas. Os dados consolidados registram 55 táxons e 20.727 indivíduos pelos
métodos padronizados e não padronizados.
Os resultados consolidados das 17 campanhas realizadas no Projeto de monitoramento
de quirópteros indicam que a riqueza total foi de 88 espécies e 20.280 indivíduos, sendo
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12 espécies registradas nos pedrais (586 indivíduos), 9 espécies nos abrigos artificiais
(169 indivíduos), 32 espécies nas cavernas (12.233 indivíduos), 71 espécies no Módulo
(1.777 indivíduos) e 16 espécies no Encontro fortuito (63 indivíduos).
No âmbito do Projeto de monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos foram
realizadas 25 campanhas de amostragem, sendo 16 na fase pré-enchimento e 9 na fase
pós-enchimento. Durante todo o monitoramento foram obtidos 1.799 registros de
ariranhas por avistamentos e registros vestigiais por buscar ativas, além de 214
indivíduos identificados por fotos. Até o momento foram obtidos 2.737 registros de
lontras (sendo 119 avistamentos e 2.618 registros vestigiais). Também foram
registrados na área do empreendimento 2.244 botos e 225 tucuxis durante buscas ativas,
além de 1.401 vestígios de peixes-boi.
Em relação ao Projeto de monitoramento da avifauna aquática e semiaquática, foram
realizadas 25 campanhas de amostragem, sendo 16 na fase pré-enchimento e 9 na fase
pós-enchimento. Os resultados até o momento totalizam 164.795 registros de 456
espécies de aves, das quais 108 são associadas a ambientes aquáticos lato sensu.
No âmbito do Projeto de monitoramento de crocodilianos foram realizadas 25
campanhas de amostragem, sendo 16 na fase pré-enchimento e 9 na fase pósenchimento. Durante todo o monitoramento foram obtidos registros, na fase préenchimento, de 7.231 crocodilianos nos transectos aquáticos (exceto ninhadas) e 215
nos módulos RAPELD. Nos reservatórios foram capturados 705 crocodilianos (não
foram consideradas as ninhadas). Na fase pós-enchimento dos reservatórios foram
contabilizados 2.292 crocodilianos (exceto ninhadas) nos transectos aquáticos e 182 nos
módulos RAPELD.
Considerando os cinco períodos reprodutivos monitorados até o momento (2013 a
2019), foi registrado um total de 388 ninhos nas áreas monitoradas. Das quatro espécies
registradas para a área de estudo - Caiman crocodilus, Paleosuchus trigonatus,
Melanosuchus niger e Paleosuchus palpebrosus, nenhuma consta na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014), nem na lista de
espécies da flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará (Decreto 802/2008).
No Projeto pesquisa sobre ecologia de quelônios, foi realizada em agosto a 27ª
campanha, com a atividade de censo. Os censos (53 transectos) foram realizados nas
Áreas 2 (Reservatório do Xingu), área 3 (Trecho de Vazão Reduzida-TVR) e área 5
(Reservatório Intermediário), onde foram contabilizados, respectivamente, 49, 15 e 1
indivíduos de Podocnemis unifilis. Na área 2 foram identificados 17 fêmeas e 2 machos,
mas para 30 indivíduos não foi possível avaliar o sexo; na área 3 foram identificados 10
fêmeas e 4 machos, e 4 indivíduos não tiveram o sexo diferenciado; e na área 5 foi
contabilizado um indivíduo fêmea.
No âmbito do Projeto manejo de quelônios de Belo Monte, em agosto foram
continuadas as atividades do manejo reprodutivo de quelônios do ciclo 2020/2021 nas
áreas do Reservatório do Xingu (RX) e Trecho de Vazão Reduzida (TVR). No RX
foram identificados 41 ninhos de P. unifilis (22 ninhos íntegros, 9 predados e 10
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depredados). Deste total, 20 covas foram marcadas e 21 apenas georreferenciadas. No
TVR foram identificados 60 ninhos de P. unifilis (19 ninhos íntegros, 26 predados
naturalmente e 15 depredados). Foi identificado 01 ninho íntegro de P. expansa.
No período houve a mobilização da equipe técnica responsável pelo manejo reprodutivo
de quelônios na área do Tabuleiro do Embaubal. Até o momento foram identificados e
marcados 411 ninhos de quelônios (405 de P. sextuberculata e 6 de P. expansa). Foram
instaladas 10 placas de identificação nas praias onde já está acontecendo nidificação dos
quelônios.
Em agosto foram registradas novas ocorrências de quelônios aprisionados no
enrocamento do Barramento Principal no Sítio Pimental (36 indivíduos de P. unifilis).
Os indivíduos estavam confinados entre as rochas do enrocamento e caixas de coleta de
água. Todos os animais registrados foram resgatados vivos e, após a coleta dos dados
morfométricos e marcações, foram destinados à soltura.
Qualidade da Água e Ictiofauna
Em relação à Qualidade da Água, o Projeto de Monitoramento Limnológico e de
Qualidade da Água teve 36 campanhas de monitoramento trimestral realizadas na área
de influência do empreendimento, abrangendo o período desde dezembro de 2011 até
julho de 2020. No período de julho a setembro de 2020, conforme previsto no
cronograma, foram realizadas também as campanhas semanais, quinzenais e mensais na
área do entorno dos canteiros de obra e em pontos próximos às vias de acesso e linhas
de transmissão.
Os resultados do período (julho de 2020) indicaram que no Reservatório Intermediário
(RI) foram registrados, na maioria dos pontos e dias monitorados, concentrações de
Oxigênio Dissolvido (OD) abaixo de 5,0 mg/L nas camadas intermediárias e profundas
do perfil vertical. Os demais parâmetros estiveram todos em conformidade com a
Resolução CONAMA 357 – Classe 2.
No reservatório do Xingu (RX), alguns pontos de monitoramento cujas medições são
quinzenais apresentaram baixas concentrações de OD nas camadas intermediárias e
profundas do perfil vertical. Todos os demais parâmetros avaliados estiveram em
conformidade com a Resolução CONAMA 357-Classe 2. Nos monitoramentos
realizados no entorno das comunidades ribeirinhas, as concentrações de OD estiveram
abaixo de 5,0 mg/L na maioria das estações monitoradas e semanas avaliadas, somente
a partir das camadas intermediárias e profundas do perfil vertical. Todos os demais
parâmetros avaliados também estiveram em conformidade com o CONAMA 357-CL2.
Nos igarapés urbanos de Altamira, os resultados demonstraram que os pontos
monitorados nas áreas de montante e centrais apresentaram concentrações de OD abaixo
de 5,0 mg/L em todas as semanas avaliadas. Todos os demais parâmetros estiveram em
conformidade com a CONAMA 357-CL2. Os pontos monitorados a Jusante (AMB-J e
ALT-J) apresentaram baixas concentrações de OD em duas das quatro semanas
avaliadas.
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Em relação à biota aquática (fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados
bentônicos), foram realizadas até o momento 36 campanhas (entre dezembro de 2011 a
julho de 2020).
No Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas, o monitoramento das
atividades segue na rotina, com campanhas trimestrais. A última campanha (38ª
campanha) foi realizada em julho de 2020 (período de vazante), quando foram visitados
85 pontos de infestação de macrófitas.
Os resultados do período (julho de 2020) indicaram que houve redução de ocorrências
de macrófitas aquáticas no RI. Em relação às observações semanais de junho de 2020,
realizadas em conjunto com os monitoramentos de qualidade da água, foram verificados
bancos esparsos de macrófitas flutuantes no RX, relacionados às plantas que se
acumularam junto à barragem Pimental.
No último trimestre (julho a setembro de 2020) não foram realizadas remoções de
macrófitas aquáticas nos igarapés urbanos de Altamira (igarapés Altamira, Panelas e
Ambé), nem nos RX e RI.
Para a Ictiuofauna, as ações de resgate no âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento
da Ictiofauna estão ocorrendo conforme o cronograma previsto. Durante os meses de
julho a setembro de 2020 foram aferidos todos os dias os parâmetros abióticos no TVR,
Canal de Derivação, no RI, no RX e nos igarapés da zona urbana de Altamira.
Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020 foi realizado o monitoramento da
ictiofauna a jusante dos sítios Belo Monte e Pimental, através de amostragens
quantitativas e qualitativas da ictiofauna em cinco pontos amostrais, sendo três pontos
em Belo Monte e dois em Pimental.
No mês de julho, durante o monitoramento do TVR, foram resgatados e soltos 45 peixes
(6 espécies). No canal de fuga do RI, durante vistorias para recolhimento de peixes
perecidos em função das partidas e paradas de máquina em operação comercial, foram
recolhidos 59 peixes perecidos (118,0 kg).
Em agosto, durante o monitoramento do TVR, foram resgatados e soltos no rio Xingu,
166 peixes (17 espécies), totalizando um peso de 5,333 kg. Durante a operação
comercial das unidades geradoras do sítio Belo Monte e do sítio Pimental, as equipes de
acompanhamento ambiental permaneceram realizando vistorias no canal de fuga e
jusante. Na parada da manutenção da UG02-BM foram resgatados, na caixa espiral, 6
peixes vivos (4 espécies), totalizando uma biomassa de 7,935 kg e 1 peixe perecido (1
espécie), totalizando 0,650 kg. Na UG06-PIM foram resgatados, na sucção da unidade
geradora, 4 indivíduos (1 espécie), totalizando 18,830 kg peixes resgatados. Nenhum
exemplar pereceu durante os procedimentos de manejo e resgate. No canal de fuga,
durante as vistorias para recolhimento de peixes perecidos em função das partidas e
paradas de máquina em operação comercial, foram recolhidos 3 peixes perecidos (9,575
kg).
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Em setembro, no TVR, foram resgatados e soltos no rio Xingu, 662 peixes
(pertencentes a 22 espécies), totalizando uma biomassa de 1,703 kg. Nas atividades
periódicas de acompanhamento e monitoramento ambiental no RX, devido à baixa
vazão afluente, foram recolhidos no período 143 peixes perecidos (sendo 11 espécies),
totalizando 9,447 kg.
Durante a operação comercial das unidades geradoras do sítio Belo Monte e do sítio
Pimental, na UG04-PIM, foram recolhidos 23 indivíduos (5 espécies), totalizando
108,216 kg de peixes vivos resgatados e 2 peixes perecidos (1 espécie), totalizando
4,850 kg. Na parada de manutenção da UG01-BM foram resgatados 12 peixes vivos (1
espécie), totalizando uma biomassa de 0,556 kg. Durante as vistorias para recolhimento
de peixes perecidos em função das partidas e paradas de máquina em operação
comercial foi recolhido um peixe perecido, totalizando 4,600 kg.
No último trimestre foram realizados acompanhamento ambiental e vistorias no STP,
não tendo sido 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 Projeto de Monitoramento da Ictiofauna, no período de julho a setembro de 2020
foram realizadas diversas atividades, a saber: campanha de vazante realizada no mês de
julho/agosto (35º campanha); campanha de seca realizada no mês de setembro/outubro
(36º campanha); coleta de ictioplâncton nos meses de julho e agosto (168 amostras no
mês de julho e 150 amostras no mês de agosto); coleta de amostras para a análise de
isótopos estáveis (1.039 amostras, pertencentes a 7 ordens, 28 famílias, 82 gêneros e
119 espécies); coleta de tecido muscular (150 indivíduos pertencentes a 15 espécies e 10
famílias); coleta de 333 amostras, pertencentes a 116 espécies, para análise genética; e
triagem e identificação do material coletado do período. Os resultados das campanhas
serão apresentados no próximo Relatório Consolidado para o IBAMA.
No Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes, no último trimestre (julho, agosto e setembro) foram realizados: campanha de
monitoramento da seletividade do STP; campanha de marcação de peixes com PIT tags;
acompanhamento e manutenção do sistema RFID e SVI (ajuste de câmeras, DVRs e
iluminação); envio de dados e análises do SVI; backup de imagens armazenadas nos
HDs dos DVRs; repintura dos holofotes do sistema de iluminação do SVI; limpeza de
visores; teste de transmissores remanescentes fase anterior; definição de espécies e
tamanhos mínimos de marcação; configuração de transmissores novos; revisão de
inventário de equipamentos; avaliação do funcionamento das antenas dos transectos T1
e T2; identificação da necessidade de manutenção das antenas de T3 e T4; instalação e
comissionamento dos sistemas de RFID de T5 a T6, utilizando os novos leitores; testes
de captação de rádio e acústica; avaliação das estações de rádio e acústica instaladas e a
serem instaladas; e vistoria técnica de aperfeiçoamento dos sistemas de Telemetria e
RFID.
Em relação ao Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável, no último trimestre foram
realizadas as seguintes atividades: controle dos formulários de desembarque; controle
dos formulários de consumo de pescado e de pesca de subsistência; digitação e revisão
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dos dados que foram inseridos no banco de dados; ajustes no banco de dados do projeto
para compatibilizar com as novas análises que vêm sendo integradas nos relatórios
consolidados; atualização do cadastro de pescadores do Projeto PIPS; cruzamento de
informações com os cadastros da ATES e do Monitoramento Social. Além dessas
atividades, ocorreram reuniões para discutir os resultados do Parecer Técnico Nº 05
produzido pelos pesquisadores da UFPA, que são externos ao Projeto. Tal parecer
subsidiou correspondência emitida pelo IBAMA sobre o atendimento à condicionante
2.24, alínea c, da LO.
Devido às restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades
continuam parcialmente paralisadas, como, por exemplo: a coleta de dados do projeto, a
regularização dos novos contratos de trabalho por alguns dos coletores de dados de
desembarque e o recolhimento de formulários de consumo e de pesca de subsistência,
que ainda não foi reiniciado desde o final de fevereiro de 2020. A capacitação dos
coletores e a solução de dúvidas sobre as formas de coleta têm sido resolvidas por
telefone, já que ainda não foram reestabelecidas as viagens de campo devido à
pandemia do Covid-19.
Meio Socioeconômico
Em relação ao andamento dos programas do PBA para o Meio Socioeconômico, vários
estão em processo de finalização de execução. Porém, desde março de 2020, essa
execução tem passado por uma adaptação em virtude do distanciamento social
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido à pandemia do novo
Coronavírus, em cumprimento à legislação federal, estadual e municipal, que
estabelecem as medidas para enfrentamento desta emergência de saúde pública.
No entanto, desde agosto de 2020, os municípios da AID do empreendimento têm
emitido os seguintes decretos de flexibilização de algumas atividades e as medidas que
devem ser adotadas para prevenção de contaminação do COVID-19 nas comunidades.
Os decretos são: Decretos Nº 063 de 01 de agosto de 2020 e Nº 1.405 de 08 de setembro
de 2020, de Anapu; Decreto Nº 1.384 de 29 de setembro de 2020, de Altamira; Decreto
Nº 4.885 de 30 de setembro de 2020, de Vitória do Xingu; Decreto Nº 048 de 05 de
julho de 2020, de Senador José Porfírio.
Como resultado de uma reunião virtual realizada com o IBAMA em 06 de outubro, a
NE apresentou as atividades que foram retomadas a partir da flexibilização decorrente
dos decretos municipais e o cronograma com a previsão de retomada gradual das
demais atividades associadas aos programas do licenciamento ambiental, destacando
que serão feitas com a aplicação das medidas de higiene necessárias para prevenção da
transmissão do vírus, que inclui a restrição da quantidade de pessoas nessas atividades.
Ainda será dada prioridade à execução de atividades no modo remoto, principalmente
com as comunidades que dispõem de serviços de internet e/ou telefonia, com a
continuação de reuniões e oficinas, coleta de informações à distância e monitoramentos.
A estrutura organizacional da Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas
(SSAI) permanece a mesma, assim como os grupos de trabalho, como o Comitê de
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Gestão da Pandemia do Coronavírus. A partir de outubro, o escritório de Altamira foi
reaberto e algumas áreas da empresa voltaram ao trabalho presencial, porém, mantendo
todos os cuidados indicados pelos protocolos e orientações para controle e prevenção ao
Coronavírus.
Em reuniões virtuais realizadas com as equipes da NE, e por meio da consulta aos
documentos e informações apresentados pela equipe da NE, foi atualizada a situação de
atendimento de todos os compromissos decorrentes do licenciamento ambiental. A
gestão dos programas sociais segue de maneira a garantir o atendimento dos objetivos e
cronogramas propostos, mesmo que em alguns casos com revisões solicitadas pelo
IBAMA, ou ainda, com determinadas atividades postergadas devido à pandemia.
No trimestre analisado continuou a execução das ações relacionadas aos seguintes
programas do meio socioeconômico do PBA, alguns com retorno de atividade de
campo, conforme flexibilização pelos decretos municipais:
•
•

•

•
•
•

3.6 - Programa de Desmobilização de Mão de Obra;
Plano de Atendimento à População Atingida:
- 4.1.1 e 4.4.1 - Projetos de Regularização Fundiária Rural e Urbana;
- 4.1.3 - Projeto de Reassentamento Rural – Monitoramento Socioeconômico
das famílias ribeirinhas reassentadas;
- 4.1.5 - Projeto de Reparação Rural / 4.2.1 Projeto de Apoio à Pequena
Produção e Agricultura Familiar;
- 4.4.3 - Projeto de Reassentamento Urbano;
- 4.4.4 - Projeto de Reparação Urbana;
- 4.5.2 - Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de
Areia e Cascalho;
- 4.6.1 - Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das
Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs;
- 4.6.2 - Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida;
- 4.7 - Programa de Restituição / Recuperação da Atividade de Turismo e
Lazer;
Plano de Requalificação Urbana:
- 5.1.7 - Projeto de Reassentamento;
- 5.1.8 - Projeto de Parques e Reurbanização da Orla;
- 5.1.9 - Projeto de Saneamento em Altamira;
Plano de Relacionamento com a População:
- 7.2 - Programa de Interação Social e Comunicação;
- 7.4 - Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos;
Plano de Saúde Pública;
Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu.

Conforme já mencionado acima, neste período, a estrutura organizacional da SSAI
permaneceu sem alterações, com destaque para o fortalecimento da atuação
multidisciplinar entre as equipes e transversal com as demais áreas da empresa, com a
criação de grupos de trabalho, destacando-se o Comitê de Gestão da Pandemia do
Coronavírus que, no período, teve o fortalecimento de suas ações multidisciplinares.
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Todas as atividades passíveis de escritório foram desenvolvidas em regime de Home
Office tanto em Altamira como em Brasília, e a UHE continuou em funcionamento
normal. No início de agosto, a NE estava com acompanhamento especializado (uma
infectologista contratada para esse fim) retomando gradualmente as atividades
presenciais nos escritórios.
Considerando que as obras previstas no PBA praticamente foram concluídas e entregues
ao poder público, o processo de desmobilização de pessoal está na última fase de
conclusão, sendo que o CCBM já encerrou suas atividades nas dependências da UHE
Belo Monte, tendo apenas algumas atividades de manutenção com 60 colaboradores de
empresas terceirizadas e 15 colaboradores diretos, da área de recursos humanos e
administrativa, que residem em Altamira, totalizando 75 trabalhadores. Desses 15
trabalhadores diretos, oito são mulheres e sete são homens, 10 são do estado do Pará,
oito de Altamira e apenas um reside em hotel. Constam 119 pessoas afastadas e a
empresa pretende finalizar essas pendências até junho de 2021, embora deva manter
apenas três funcionários após dezembro de 2020.
O Quadro 7.0.a, a seguir, mostra a variação de colaboradores ao longo dos últimos
meses:
Quadro 7.0.a
Trabalhadores do CCBM
Mês/ano

Efetivo

Abril/20
Maio/20
Junho/20
Julho/20
Novembro/20

497
367
320
211
194

Variação na quantidade
(aumento e redução)
981
130
47
109
17

%
66,4
26,2
12,8
34,1
8,1

Continuam sendo adotadas as medidas preventivas de combate ao COVID-19 em
atendimento às orientações das organizações de saúde, como a utilização de máscaras, o
distanciamento e o uso de álcool em gel, e cuidados específicos em relação às condições
de alimentação.
No Programa de Desmobilização da Mão de Obra – PDMO, o processo de
desmobilização de mão de obra ocorre desde o segundo semestre de 2015, mas acelerou
seu ritmo a partir do segundo semestre de 2016 e início do primeiro semestre de 2017,
desacelerando a partir de então. Já foram realizadas as 10 campanhas semestrais de
monitoramento previstas para o programa, que são feitas por meio de pesquisa com
desmobilizados e análise dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, estão sendo
analisados os resultados obtidos nas 9ª e 10ª campanhas, cujos dados serão incluídos no
19º Relatório Consolidado (RC) para o IBAMA, bem como uma série histórica a partir
da 1ª campanha, para protocolo no IBAMA, conforme sua solicitação. Tal relatório
subsidiará a solicitação de encerramento do programa.
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Quanto ao Público Monitorado, não há mais trabalhadores do consórcio montador
(COMGEV), que alcançou a desmobilização total de seus colaboradores no mês de
março de 2020. Por este motivo, apenas o CCBM teve colaboradores desmobilizados
em seu quadro de funcionários a partir do mês de abril de 2020. O período de referência
da 10ª campanha compreendeu os meses de março/2020 a agosto/2020.
Entre a 1ª e 8ª campanhas 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. Na 9ª campanha foram 2.364 desmobilizados e nessa 10ª e última
campanha foram 691 desmobilizados e amostrados. Na distribuição do público geral, a
amostra e a pesquisa realizada, os dados foram os seguintes:
•
•

Total civil: 685, sendo 82,6% do total pertencentes ao grupo local e 16,5% ao grupo
regional e não regional;
Total eletromecânica: 6, sendo 0,3% do total pertencentes ao grupo local e 0,6% ao
grupo regional e não regional.

Para a amostra foram entrevistadas 263 pessoas, sendo 262 civil e 1 eletromecânica,
correspondendo a 38% do total desmobilizado.
A Regularização Fundiária Urbana e Rural continua com o mesmo status da última
missão, em que tinham sido suspensas as lavraturas, a atualização dos ocupantes, os
registros das escrituras e a entrega das certidões de matrículas aos beneficiários.
Continuaram em andamento os atos cartorários e o trabalho de campo para realização de
georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural – CAR, e tratativas com o Incra para
regularização da origem de matrículas das áreas adquiridas. Em virtude dos decretos
municipais de flexibilização, foi proposta ao IBAMA a retomada das atividades que
demandam interface com o beneficiário para obtenção de documentos complementares
que se fazem necessários para entrega das Escrituras Públicas.
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): 697
partes interessadas mapeadas: 19% Prefeituras; 15% Poder Legislativo; 12% Rede
de Comunicação Popular; 8% Sindicatos/Entidades de Classe; 4% ONGs; 3%
Mídias; 3% Poder Judiciário; 3% Ensino e Pesquisa; 3% Entidades Filantrópicas e
Religiosas; 2% Instituições Federais; 2% Órgãos de Fiscalização; 28% nos demais:
Associações Comerciais de Moradores, Colaboradores, Conselhos Populares,
Instituições Estaduais e FASBM.
Linha de Ação II: Canais de Comunicação:
− 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.a e 7.0.b). As principais demandas se referiam

117

aos aspectos construtivos dos RUCs, ligações intradomiciliares e verba de
transição. Do total de demandas, 508 foram concluídas, 7 parcialmente
atendido e 185 “a ser atendido”. No período de julho a setembro de 2020,
foram 1.107 atendimentos, distribuídos em 696 reclamações, 403 solicitações e
08 elogios. As principais demandas se referiam aos aspectos construtivos dos
RUCs, ligações intradomiciliares, verba de transição, devolutivas das oficinas
participativas e apoio com doação de cestas básicas.
Figura 7.0.a
Classificação das demandas – abril a junho e julho a setembro de 2020

700
600
500

Principais demandas:
Aspectos contrutivos dos RUCs
Ligações intradomiciliares
Verba de Transição
Devolutivas oficinas participativas
Apoio com doação de cestas básicas (relacionado à pandemia)
403

696

525

400
300

175

200
100

0

8

0
Elogio

Solicitação
Abril a junho

Reclamação

Julho a setembro
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Figura 7.0.b
Resultados – abril a setembro de 2020
Abril a junho 700 atendimentos
Julho a setembro 1.107 atendimento
Total abril a setembro 1.807 atendimentos

350
300
250
200
150
100
50
0

Canal 0800

Abril

212

Núcleo de
Comunicação da
VGX
0

0

0

Maio

253

0

0

0

Junho

235

0

0

0

Julho

318

15

0

0

Agosto

346

56

0

0

Setembro

352

20

0

0

Abril

−

−

−

Maio

Junho

Julho

Plantão Social
Jatobá

Plantão Social
Laranjeiras

Agosto

Setembro

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 COVID19, os atendimentos presenciais permanecem suspensos desde 18/03/2020, em
consonância com as recomendações dos órgãos sanitários e de saúde. O
registro de demandas é 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
COVID-19, os atendimentos presenciais permanecem suspensos desde
18/03/2020.
Rede de Comunicação Social – formada por lideranças e moradores
comunitários, com 685 participantes das áreas do TVR, TRV, RUC, RRC,
RAR e RX, que fazem parte de grupos de WhatsApp, outro meio de
comunicação que ficou mais intenso após a pandemia. Por meio desse
instrumento foram feitas 6.416 comunicações, com 2.841 contatos para
informes de alteração de vazão e orientações de saúde e 3.575 envios de
comunicados e cards do projeto #TamoJunto – Todos contra o Coronavírus.
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Figura 7.0.c
Resultados – julho a setembro de 2020
Detalhamento TVR por meio de comunicação
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Linha de Ação III: Interação Social
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.
− Materiais de comunicação: 20 inserções de spots na Rádio Vale do Xingu FM
julho de 2020 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.
− Atuação em Canais digitais: site institucional (www.norteenergia.com.br),
Instagram (@uhebelomonte), Facebook (fb.com/uhebelomonte) e Linkedin
(/company/norteenergia), outdoor informativo nos RUCs e motossom;
− Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASB: planejamento
para o 2º ciclo de reuniões ordinárias e diagnóstico tecnológico, que deverá ser
realizado em seis reuniões, sendo uma do colegiado e 5 encontros das
comissões;
− Ciclo de Reuniões da Volta Grande do Xingu: planejamento para o 1º ciclo de
reuniões ordinárias e diagnóstico tecnológico, que deverá ser realizado em 20
reuniões;
− Campanha #TAMOJUNTO – Todos contra o Coronavírus: ação integrada para
apoio ao enfrentamento ao Coronavírus, envolvendo os projetos sociais do
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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 RUCs 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, destacaram-se, no período: cards de apresentação da
campanha nos RUCs; vídeo uso correto da máscara; adesão à campanha; dicas
de prevenção e higienização das mãos; dicas de conservação de alimentos sem
perda de nutrientes; dicas mudança de hábito e manutenção do bem estar;
atitudes preventivas contra o Covid-19; entre outros.
•

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.c a seguir apresenta os principais
resultados da exposição da mídia no período entre julho a setembro de 2020. Foram
publicadas 1.504 matérias, com 238 positivas (16% do total de matérias veiculadas) em
veículos locais e estaduais e 879 matérias neutras (58% do total de matérias veiculadas),
reforçando o trabalho de construção da imagem positiva da NE.
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Figura 7.0.d
Matérias sobre Belo Monte
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O número de notícias classificadas como neutras em agosto mostrou-se relevante devido
à veiculação de matéria sobre garimpo ilegal nas imediações da Linha de Transmissão
de Belo Monte. Tiveram destaque as notícias sobre a implantação, pela NE, de projeto
piloto de telemedicina em aldeia indígena; sobre doação de kits de higiene e limpeza aos
moradores dos novos bairros de Altamira; e o recebimento, pela DSEI de Altamira, de
veículos para reforçar a estrutura do atendimento na região.
Foram colocados outdoors e anúncios em vários locais públicos sobre a UHE Belo
Monte, com a participação de colaboradores. Destacou-se também a publicação
denominada Conheça Belo Monte de Verdade, contando como foi a trajetória da UHE
Belo Monte no período entre a implantação e operação. Também por iniciativa da NE,
um jornalista que havia escrito sobre Belo Monte no período anterior ao Leilão, foi
convidado a escrever sobre o período de implantação da UHE Belo Monte, do leilão até
a emissão da LO.
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, em parte devido à pandemia do
Coronavírus – Covid-19.
Em reunião com o GT Tavaquara, composto de DPU, Funai, Ibama e lideranças
indígenas, houve alinhamento quanto à estratégia de atuação e acompanhamento do GT
nas atividades de reoferta e a NE realizou essa ação para todo o público-alvo
determinado. O resultado desse trabalho foi a adesão de 14 famílias indígenas do Jardim
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Independente I e novas adesões de outras localidades de RUC, totalizando 67 aceites
para mudança para o RUC Tavaquara.
O IBAMA avaliou que o processo de reoferta para a ocupação do RUC Tavaquara foi
realizado 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.
Por solicitação do IBAMA, a NE 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 COVID19, com reprogramação das ações a partir do retorno das atividades à normalidade.
As obras de compensação (muros, varandas e portões) em 21 (vinte e uma) casas foram
concluídas para atendimento às famílias relocadas provisoriamente nos RUCs já
implantados e a destinação das duas áreas de uso múltiplo para as associações
indígenas. Demais obras de compensação tiveram suas atividades autorizadas para
continuidade e a situação atual é que a realocação de famílias está atrelada às discussões
sobre a operação dos equipamentos públicos com a municipalidade.
Em relação ao atendimento da condicionante 2.11, que trata das ligações domiciliares e
as questões do Saneamento Básico, a NE aguardava a manifestação do IBAMA que, no
Parecer nº 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC, informou que seria encaminhado um
parecer técnico (PT) específico sobre saneamento.
Por meio do Ofício Nº 600, de 15 de setembro de 2020, foi encaminhado esse Parecer, o
PT Nº 143/2020-COHID/CGTEF/DILIC que trata sobre o Projeto de Saneamento em
Altamira. Por solicitação do IBAMA, a NE havia feito um diagnóstico na área urbana
de Altamira, indicando que foram realizadas 19.873 ligações domiciliares à rede de
esgotamento sanitário e que resultou em uma revisão do número de imóveis
classificados como “inviabilidade técnica” de execução das ligações domiciliares de
esgoto. Na avaliação da NE, dos 2.042 assim classificados anteriormente, 914 podem
ter essa classificação pelas seguintes razões: terem soleira baixa (561 imóveis),
proprietários não localizados (246 imóveis); recusas no ato do diagnóstico (79 imóveis)
e dificuldades operacionais (28 imóveis). Outros 934 foram identificados como
passíveis de ter sua inviabilidade técnica revista por outras razões, como: ausência de
rede e/ou ramais (541 imóveis) e ligação domiciliar exequível (393 imóveis). Ainda
foram identificados 28 imóveis que ainda não haviam sido atendidos, totalizando 962
imóveis. Desse modo, a NE informou que realizará as ligações domiciliares nesses
imóveis. Nesse sentido, a condicionante 2.11. “concluir, até 30/09/2016, a realização
das ligações domiciliares à rede de esgoto da área urbana de Altamira” pelo fato de
ainda ter ligações pendentes, foi considerada uma atividade em execução, não
totalmente atendida.
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Destaca-se que, diante dos decretos e das comunicações internas do IBAMA, a NE
organizou-se 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 referentes ao saneamento, como, por exemplo, casos
de obstrução, etc., quando solicitados pela população.
Em relação à alínea d) (antiga alínea e) da condicionante 2.10, que estabelece a
necessidade da NE “prestar, pelo período de dois anos e de forma ininterrupta,
assistência técnica aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando a
adequada operação das estações de tratamento de esgoto e dos aterros sanitários
implantados pela Norte Energia”, no PT Nº 143/2020, os técnicos do IBAMA
concluíram a mesma como atendida, considerando a realização das oficinas de
capacitação. Foram executadas 44 atividades, com a participação de 327 pessoas entre
técnicos das prefeituras municipais no âmbito do Programa de Capacitação e Extensão
Tecnológica em Saneamento Básico.
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 NE, 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 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 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 NE, para discussão de um Plano de Intensificação para as ações de Controle da
Malária no município de Altamira. Este Plano foi elaborado e encontra-se em execução.
A NE solicitou apoio da SESPA para que o 9º CRS, com sede em Santarém, possa dar o
suporte junto ao DSEI Tapajós no enfrentamento de casos de malária identificados
recentemente.
Atividades realizadas no período de julho a setembro de 2020
•

Realização da 23ª Reunião de Avaliação do programa que foi realizada de forma
virtual;
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•

•
•
•
•
•

Aprovação e assinatura dos Termos Aditivos de prazo do Convênio, em
01/10/2020, por 04 (quatro) meses – esse aditivo de contrato ocorreu porque restou
um saldo positivo de recursos do contrato anterior e, para que fosse utilizado
integralmente foi feito esse aditivo que tem validade até 01/02/2021;
Realização de reuniões de pactuação com os gestores;
Realização de atividades preventivas de educação em saúde em comemoração ao
dia da
Malária nas Américas;
Início da 22ª Etapa da pesquisa de Monitoramento de Vetores;
Reunião com a Coordenação do Curso de Medicina da UFPA.

Atividades de rotina
•
•
•

Utilização de meios tecnológicos para a realização de reuniões com os gestores e
Coordenadores Municipais e Regional de Endemias;
Entrega regular de cota mensal de combustível;
Acompanhamento, análise e avaliação dos relatórios de atividades municipais e
regional.
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Figura 7.0.e
Plano de Ação e Controle da Malária
Evolução da Malária nos municípios da AID da UHE Belo Monte
Evolução de casos de malária na AID - 2011 a 2020
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Houve aumento de casos de malária em Altamira, porém, em dois meses de atividades
os casos foram controlados. Os casos no município de Pacajá continuam diminuindo, o
que é um ato muito positivo porque, no início de implantação do PACM, era o
município que apresentava maior quantidade de casos positivos. Em Senador José
Porfírio houve um surto em março deste ano, mas também foi controlado. Vitória do
Xingu está zerado de casos e em Brasil Novo houve dois casos em fevereiro deste ano.
A situação ficou delicada em Altamira porque começaram a surgir casos frequentes;
porém, foi detectado que eram casos nas aldeias indígenas e em alguns garimpos. Por
causa da pandemia, os seis agentes de malária ficaram isolados por causa do Covid-19,
mas a situação foi controlada. No Quadro 7.0.b, a seguir, é possível visualizar as
localidades de ocorrência desses casos de malária em Altamira, com identificação das
aldeias e assentamentos e do respectivo departamento de saúde indígena responsável.
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Quadro 7.0.b
Plano de Ação e Controle da Malária
Casos de malária no município de Altamira, por localidade de infecção – janeiro a novembro de
2020
Total casos
Localidades
%
% Acumulada
Abrangência
positivos
Aldeia Kamaú -Aldeia
139
19,0
19,0 DSEI Tapajós
Aldeia Ipixuna - Aldeia
75
10,2
29,2 DSEI Altamira
Mineração Madalena (Curuá
Sítio) - Garimpo
73
10,0
39,2 PACM Altamira
Aldeia Ajuruty - Aldeia
68
9,3
48,5 DSEI Altamira
Aldeia Paratatim - Aldeia
60
8,2
56,7 DSEI Altamira
Aldeia Irinapãin - Aldeia
43
5,9
62,6 DSEI Altamira
Aldeia Aradyti - Aldeia
26
3,6
66,1 DSEI Altamira
Aldeia Bau - Aldeia
26
3,6
69,7 DSEI Tapajós
Aldeia Kubenkókre - Aldeia
24
3,3
73,0 DSEI Tapajós
Aldeia Curua (Cajueiro) - Aldeia
18
2,5
75,4 DSEI Altamira
Aldeia Krimej - Aldeia
15
2,0
77,5 DSEI Tapajós
Assentamento Croas
15
2,0
79,5 PACM Altamira
Aldeia Pakanã - Aldeia
11
1,5
81,0 DSEI Altamira
Outras Localidades
139
19,0
100,0
Total
732
100,0
Fonte: SIVEP/MS

O Projeto de Reassentamento Ribeirinho já foi encaminhado ao IBAMA e vem sendo
dada continuidade à análise e revisão jurídica à luz das últimas manifestações desse
órgão e, em paralelo, aos estudos técnicos para detalhamento da proposta de
reassentamento.
No período, 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.
Durante a 31ª Missão foram apresentados os principais pontos em revisão do Projeto de
Reassentamento Ribeirinho, que são:
I.

II.

III.

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;
Avaliação dos casos das famílias em fragilidade social que possam impedir,
ou não seja recomendado, o reassentamento da forma estabelecida no Projeto
Básico;
Avaliação da possibilidade de reduzir o número de imóveis rurais as serem
adquiridos, mantendo as condições de reprodução do modo de vida
ribeirinho.
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Em agosto foi apresentada uma revisão do projeto para ser apresentada em reunião com
o IBAMA, que ocorreu em outubro.
Nessa nova proposta haveria uma redução de área a ser adquirida e de famílias a serem
impactadas, porém, ainda atingindo 94 propriedades e uma estimativa de 280 famílias.
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. 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.
A NE 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;
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 NE, 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 a seguir e se referem aos 121
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ribeirinhos a quem foi destinado um ponto de ocupação. A Campanha mais recente (11ª)
foi realizada no período de janeiro a março de 2020.
No trimestre de agosto a outubro de 2020, as atividades desenvolvidas para o Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs (4.6.1) foram as seguintes:
Agosto
• Conclusão das atividades de coleta de dados:
- 15ª Campanha de Monitoramento Social
- 6ª Campanha de Monitoramento dos Pescadores
- 4ª Campanha de Monitoramento dos Moradores da Lagoa do Jd. Independente
Setembro
• Início da crítica dos resultados das campanhas concluídas no mês anterior
• Planejamento e início do desenvolvimento das atividades de coleta de dados:
- 16ª Campanha de Monitoramento Social
- 7ª Campanha de Monitoramento dos Pescadores
- 5ª Campanha de Monitoramento dos Moradores da Lagoa do Jd. Independente
- 7ª campanha da pesquisa de satisfação.
Outubro
• Desenvolvimento das campanhas iniciadas no mês anterior
• Encaminhamento das ocorrências de Vulnerabilidade Social ao Projeto 4.6.2
• Análise dos dados levantados (atividade rotineira)
Atendendo à solicitação do IBAMA, a NE alterou a classificação dos públicos-alvo,
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 consideradas público-alvo do
programa, que 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,
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•
•
•

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).

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).
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 NE 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 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 e depois da 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.
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Atividades Mantidas no Contexto de Pandemia
•
•
•
•

Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Altamira;
Apoio no fornecimento de água potável nos RUCs;
Apoio Operacional para atracação de embarcações no Porto das Carroças;
Operação do Sistema de Abastecimento de Água da Volta Grande do Xingu.

Atividades Adaptadas em Modo Remoto
•
•
•

Reparação Urbana – Atividades de vínculos comunitários; Monitoramento remoto
de hortas familiares;
Assessorias técnicas para Associações de moradores;
Realização de reuniões com órgão licenciador e comunidades reassentadas.

Decretos Vigentes
•
•
•
•
•
•

Decreto do Estado do Pará nº 800 – 16 de setembro de 2020;
Decreto Municipal de Altamira nº 1.384 – 29 de setembro de 2020;
Decreto Municipal de Senador José Porfírio nº 057 – 13 de outubro de 2020;
Decreto Municipal de Anapu nº 063 – 01 de agosto de 2020;
Decreto Municipal de Vitória do Xingu nº 4.885 – 30 de setembro de 2020; e
Decreto Municipal de Brasil Novo nº 1.405 – 08 de setembro de 2020.

Situação Atual da Retomada das Atividades
Item

Projeto

4.1.1/4.4.1

Projeto de
Regularização
Fundiária Rural
e Urbana

4.1.5/4.4.4
Cond. 2.9

4.4.3/ 5.1.7
Cond. 2.6 “b”
e “c”

Projeto de
Reparação
Rural
e Urbana

Projeto de
Reassentamento
Urbano

Atividade Suspensa

Interface com o beneficiário para
obtenção de
documentos complementares que
se fazem
necessários, entrega das
Escrituras Públicas.
Atividades de fortalecimento de
vínculos
comunitários, projetos produtivos
e
Assistência Técnica.
Atividades de fortalecimento de
vínculos
comunitários; acompanhamento
de hortas nos
lotes, fortalecimento institucional
e de geração
de renda

Realocação de famílias

Atividade
Autorizada e em
Andamento
Atos cartorários

Cronograma de
Retomada

Ações de ATES em
Anapu e Vitória
do Xingu conforme
decretos
municipais

Retorno em até 15
dias mediante
flexibilização dos
decretos municipais

Obras de
compensação nos
lotes do
RUC Tavaquara

A realocação de
famílias está
atrelada as
discussões sobre a
operação dos
equipamentos
públicos com a

Solicitação de
retomada das

Retorno Imediato
mediante
flexibilização
dos decretos
municipais
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Item

Projeto

Atividade Suspensa

Atividades de campo
Cond. 2.6 “a”
Ribeirinho

13.3.5

Projeto
Ribeirinho

Projeto de
Incentivo à
Pesca
Sustentável

Assistência Técnica aos
Pescadores de Altamira

Atividade
Autorizada e em
Andamento
reuniões com o GT
de forma
remota
Discussões sobre o
Projeto Executivo
Ribeirinho
Apresentação da
proposta de revisão
do Projeto
Ribeirinho
Assistência Técnica
aos Pescadores
de Anapu, Senador
José Porfírio,
Vitória do Xingu

Cronograma de
Retomada
municipalidade

Retorno em até 20
dias mediante
flexibilização dos
decretos municipais

Retorno em até 15
dias mediante
flexibilização dos
decretos municipais

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-C-233/2020;
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;
Outros: Projetos Experimentais - desenvolvimentos de projetos experimentais de
mitigação de impactos sobre os peixes e vegetação aluvial e pioneira na VGX;
Sinalização Náutica.
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8.0
Indicadores Socioambientais do Empreendimento
Neste Relatório não está prevista a atualização dos indicadores socioambientais do
empreendimento, já que a última ocorreu em março de 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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