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RESUMO EXECUTIVO
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de outubro a dezembro
de 2020 (documental), com missão (conferências telefônicas) realizada entre os dias 22 e
26 de fevereiro de 2021, 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 2ª 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. 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 (Engesembra) para a
Supervisão Ambiental dos serviços da operação e das obras remanescentes (principal, do
entorno e indígenas).
Foram apresentados os resultados da implementação do ESG desenvolvidos no trimestre,
sendo que, no período, foi desenvolvida e aplicada a matriz de materialidade das
atividades da Norte Energia e concluído o processo de avaliação, antes previsto para maio.

i

Assim, foi elaborado o relatório no modelo GRI (Global Report Initiate), que foi
protocolado na CVM e será disponibilizado no site da NE ao final de fevereiro.
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. Nenhum desvio em relação ao
atendimento à Resolução CONAMA No 430/11 foi identificado.
Em relação ao incidente ambiental ocorrido em agosto de 2020 na CSAO 01 em Belo
Monte, deu-se continuidade às ações corretivas, visando ao planejamento das mudanças
necessárias ao sistema de tratamento. As principais ações corretivas para evitar novo
transbordamento foram adotadas, sendo que restam ainda algumas ações como
substituição de peças e treinamentos que ainda estão por ocorrer.
Para as atividades de controle ambiental operacional foram mantidos 4 técnicos, sendo
prevista a ampliação para 6 profissionais para o próximo período.
A Brigada de Emergência foi mantida no período, com o seu efetivo ativo e com a
execução das atividades de rotina. No período não houve simulados, sendo prevista a
retomada dos mesmos no início de 2021, seguindo um novo cronograma que foi
apresentado. Nenhum incidente/acidente maior foi registrado.
Em relação a SST, a Norte Energia manteve as rotinas de gestão apresentando melhora
significativa no formato de reporte, fato que apresenta de forma mais fidedigna o esforço
de gestão. A alternância de atuação dos membros da Equipe de SST entre vários processos
em desenvolvimento, outros em implantação e as rotinas já instauradas, tem provocado
postergação de alguns prazos indicados. O Sistema Nexo, contratado para auxiliar na
gestão de diversos processos, segue na fase de implantação e será a base para o novo
formato de gerenciamento, enquanto algumas particularidades da interface com
prestadores de serviços serão revisitadas com a revisão do processo pelo Setor de
Suprimento. Alguns planos de ação elaborados para atendimento de pendências
relacionadas com alguns requisitos legais avançaram no período e se aproximam da
conclusão, ainda que nenhum ponto tenha sido considerado crítico ou que inexista
controle. Resta, entretanto, que os demais processos de garantia de desempenho e
conformidade previstos no SGI também avancem para que sejam alcançados novos
patamares de gestão, como a adoção de mecanismos de medição e monitoramento de
desempenho efetivos, utilização de registros de não conformidade para correção/melhoria
e finalização da avaliação de conformidade legal, inclusive que a etapa de análise crítica
dos resultados reproduza com maior assertividade as ações necessárias para correções ou
melhorias necessárias para a disciplina.
A participação de gerentes e superintendentes nas reuniões realizadas em conjunto com a
Equipe de SST continua sendo importante 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. Além disso, essa interação empodera a equipe para a
proposição de ações que convergirão para o desenvolvimento de ações em prol da política
de gestão.
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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). Essa repetição de temas
demonstra que os tratamentos não têm sido efetivos no médio e longo prazo.
A metodologia de Supervisão de SST das empresas contratadas está sendo revisitada para
que esteja adequada à etapa de operação plena, e possibilite a extração de evidências de
desempenho mais adequadas, além de propiciar a identificação de oportunidades para
melhoria contínua de processos. Nesse sentido, o trecho do reporte correspondente a esses
resultados tem a chance de passar por revisão para melhor representação do desempenho
e do esforço na gestão de risco exercidos pelos funcionários, bem como proporcionar
saída mais úteis para o gerenciamento.
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 processo, de se autogerir e se
corrigir, conforme são apresentados os resultados do monitoramento e medição.
Certamente, a expectativa de um melhor desempenho quando comparado àquele
alcançado até o momento, recai nas ações de implantação 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 ainda recai sobre a expectativa do reflexo na equipe que pode ser
ocasionado pelo Projeto Orçamento Base-Zero (OBZ), além de outras atividades que
estão em curso, por exemplo, a implantação do Sistema Nexo e as ações do Pilar 4.
Transformação da Cultura de SST.
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 32º 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 o trimestre foram realizadas sem problemas,
mas ainda sem a participação de membros das comunidades interessadas nas atividades
(monitoramento participativo), a qual permaneceu suspensa para diminuir as interações
entre diferentes grupos de pessoas.
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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.

Conforme informado durante a 32ª missão, mesmo com as restrições impostas pela
pandemia de COVID-19, foram realizadas todas as campanhas de campo do Meio Biótico
e a Norte Energia vem informando ao IBAMA sobre todas as providências tomadas frente
à pandemia. Cabe destacar que o próximo relatório consolidado (19º RC), que deverá ser
protocolado no IBAMA até 31 de março, apresentará a análise dos resultados dos projetos
referentes até o final de 2020. A Norte Energia informou que os objetivos e metas dos
programas do Meio Biótico têm sido atendidos, bem como as solicitações do IBAMA,
como as constantes do Parecer Técnico N° 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC, que
analisou os 13º e 15º RCs.
Em relação aos monitoramentos da vegetação, até o momento não foram evidenciadas
alterações significativas na riqueza ou a redução de eventos reprodutivos das espécies
avaliadas nas florestas de terra firme; porém, verificou-se um aumento geral das taxas de
mortalidade, ainda que em patamares relativamente baixos. Quanto às florestas aluviais,
os monitoramentos não revelam alterações significativas nas comunidades e, em relação
às formações pioneiras, verificou-se que a vegetação amostrada segue seu processo
sucessional natural sem evidência de colapso da diversidade ou afetação do ciclo
biológico das Podostemaceae.
No âmbito do programa de recomposição da APP dos reservatórios, foram realizadas as
atividades previstas de manutenção dos plantios executados anos agrícolas de 2017-2018
e 2019-2020, além de iniciado o monitoramento dos plantios de 2019-2020. Ademais, foi
feita a avaliação da regeneração natural e o preparo do solo em 9 ha de um total de 55 ha
previstos para 2020-2021. Quanto ao projeto de destinação madeireira, foram iniciados o
levantamento e a avaliação das toras restantes nos pátios da UHE Belo Monte, com
previsão de conclusão até março de 2021. Até o momento, verificou-se que 80% das toras
não possuem serventia. A carvoaria do Travessão 27 segue em atividade, produzindo
carvão a partir dos resíduos das serrarias.
No tocante à fauna terrestre, semiaquática e aquática, ressalta-se que atividades que
envolvem a participação de comunidades permaneceram suspensas devido às restrições
impostas pela pandemia, como as atividades de divulgação das ações acerca do
monitoramento de quelônios por telemetria e atividades de educação ambiental e o
manejo de quelônios participativo.
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Os resumos dos projetos de fauna apresentados no 32º RSAP informam a detecção de
alguns impactos nas comunidades faunísticas monitoradas, conforme previsto pelo EIA,
como alterações na abundância de espécies bioindicadoras de herpetofauna, declínio
visual de algumas espécies de mastofauna e alterações comportamentais e ecológicas da
fauna semiaquática (mustelídeos). No 19º RC serão propostas ao IBAMA alterações de
metas e metodologias para alguns dos projetos de fauna, visando a aprimorar a aferição
dos impactos do empreendimento.
Em relação aos projetos relacionados à ictiofauna e qualidade da água, ressalta-se que as
atividades do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável que envolvem as comunidades
permaneceram parcialmente paralisadas até o final de 2020 devido às restrições sociais
impostas pela pandemia, mas estão sendo retomadas neste ano. O IBAMA avaliou, por
meio de parecer técnico, os resultados do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna
e do Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de
Peixes apresentados no 17° RC (janeiro de 2020) e considerou adequado o andamento
das atividades, concluindo que ambos os projetos se encontravam com o status “Em
execução”.
Os resultados do monitoramento da ictiofauna demonstram a ocorrência da alteração da
ictiofauna na área de influência da UHE Belo Monte, como já havia sido preconizado no
EIA, tendo ocorrido uma modificação temporal da composição das comunidades
monitoradas e de seus descritores ecológicos. O monitoramento limnológico e da
qualidade da água registrou, no período, não conformidades de concentrações de oxigênio
dissolvido em alguns pontos nos três compartimentos monitorados, seguindo os padrões
esperados. No monitoramento de macrófitas aquáticas registraram-se poucos pontos de
infestação de nível grave em decorrência do deplecionamento dos reservatórios devido à
estiagem atípica ocorrida no período.
Quanto ao Meio Socioeconômico, de acordo com as reuniões virtuais com participação
da equipe responsável da Norte Energia e a Consultoria Independente na semana entre os
dias 22 e 26 de fevereiro de 2021, foram atualizadas as atividades executadas pela
empresa no período de outubro a dezembro de 2020.
A atualização incluiu também uma apresentação geral sobre o planejamento das ações
para o ano de 2021, com a antecipação dos principais eventos ocorridos no início de 2021.
Entre estes, inclui-se a síntese das principais ações do início do ano, como uma visita
institucional do Ministro do Meio Ambiente e Presidente do Ibama a UHE Belo Monte.
Também no início do ano foi firmado um Termo de Compromisso Ambiental entre a NE
e o Ibama, estabelecendo condições técnicas mutuamente acordadas para a operação do
hidrograma no Trecho de Vazão Reduzida (TVR).
Trata-se de retomada do hidrograma de consenso B constante da LP da UHE Belo Monte
e que em pareceres técnicos do IBAMA de 2020 havia sido questionado com uma
proposta de um hidrograma provisório para vigorar no mês de janeiro de 2021. Esse
hidrograma provisório seria de 3.100 m³/s em vez do programado que seria de 1.100
m³/s, sob justificativas de revisão de impactos no TVR do rio Xingu.
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Face às justificativas da Norte Energia e MME em relação a essa alteração, foram
realizadas reuniões técnicas buscando conciliar as posições e garantir tanto a geração de
energia como o atendimento às condicionantes socioambientais do licenciamento. O
Termo de Compromisso Ambiental firmado delimitou como prioritários 14 programas
voltados a ações de biodiversidade, sociais e institucionais no trecho da VGX. Este
conjunto de programas e ações, com um prazo de 36 meses de execução, e que reforçam
e ampliam ações em curso pela NE, foi denominado Xingu Mais.
O Termo de Compromisso Ambiental -TCA prevê, como contrapartida, a aplicação, pela
empresa, de R$ 157 milhões em programas e ações para minimizar os impactos do Trecho
de Vazão Reduzida do Rio Xingu, cujas compensações ambientais deverão ser aplicadas
pelos próximos três anos e a Norte Energia terá de fazer o depósito dessa quantia para ser
autorizada a iniciar a operação com as vazões estabelecidas para o Hidrograma B da
usina.
Nesse TCA, a Norte Energia dispôs-se a executar 14 projetos/ações, sob a denominação
de Xingu + – Plano de Ação – Ajustes Mitigatórios – Trecho de Vazão Reduzida da UHE
Belo Monte, que deve atender às seguintes Linhas de Ação: + Biodiversidade; +
Monitoramento; + Social; + Saúde; + Comunicação e + Saneamento.
Além dessa série de ações firmadas nesse TCA, continuam sendo desenvolvidos Estudos
Complementares para atender a solicitações do Ibama. Foram desenvolvidos os estudos
de: Sensoriamento Remoto Orbital, que foi finalizado em 07/07/2020, cuja conclusão foi
que:
a. Não foram observadas alterações na média das áreas alagadas nos meses de
enchente (dezembro, janeiro e fevereiro) e cheia (março, abril e maio),
comparando-se as fases de pré e pós-enchimento;
b. Não foram verificadas reduções relevantes na extensão das áreas alagadas em
função da aplicação do Hidrograma “B” previsto no EIA e, por conseguinte, não
são observados impactos e tampouco magnitudes diferentes daquelas previstas no
EIA para o trecho em questão.
Englobando esses Estudos Complementares, foi executada uma Modelagem
Hidrodinâmica Bidimensional, cujo estudo foi finalizado em 12/11/2020 e cujas
conclusões foram: “As análises quali-quantitativas do EIA foram, até o presente
momento, ratificadas pelos resultados ora apresentados.” (TRACTEBEL, 2020).
Como parte dos Estudos Complementares, também estão em andamento os seguintes
Estudos Bióticos:






Estudos Complementares das áreas de alimentação e reprodução dos quelônios e da
ictiofauna:
Estudos Complementares de Ictioplânctons;
Delimitação e quantificação dos habitats aquáticos e mapeamento de uso e cobertura
vegetal.
TVR: 16 compartimentos;
Monitoramento em 12 compartimentos iniciados em dezembro/2020;
vi



12 meses de campanhas de campo;

Entende-se que esses compromissos devem contribuir para o diálogo com o IBAMA,
além de que todos os estudos e projetos contribuem para aperfeiçoar e intensificar as
ações de mitigação de impactos do projeto e a ampliação dos benefícios para a população
regional.
Foi importante a inclusão questão sobre a malária nesse rol de ações do TCA, porque o
Programa de Ações de Controle da Malária (PACM) contribuiu para o fortalecimento das
Secretarias de Saúde dos municípios e os seus objetivos foram totalmente atingidos, com
atividades de controle de malária na região, mantendo os resultados positivos, como
mostram os dados dos monitoramentos.
O TCA propõe a execução de ações de saúde pública por meio de convênios com os
municípios da Volta Grande do Xingu, Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA)
e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), de modo a dar continuidade ao PACM,
bem como apoio à estruturação da rede básica (financiamento de equipes e insumos para
as Unidades Básicas de Saúde - UBS da região), e continuidade do monitoramento de
vetores pelo Instituto Evandro Chagas (IEC).
As ações de Comunicação Social já vêm sendo bem executadas pela equipe da Norte
Energia, com atividades em todas as frentes e áreas da comunicação, mesmo com a
necessidade de distanciamento social exigidas pelas medidas de prevenção ao COVID19, destacando-se a Rede de Comunicação Popular, formada por lideranças e moradores
comunitários, que fazem parte de grupos de WhatsApp. Essa rede comunica-se com as
lideranças e formadores de opinião e as informações são repassadas por meio dos contatos
que a equipe de comunicação atualiza mensalmente, compostos por Lista de Transmissão
de WhatsApp, SMS, Ligações Telefônicas e Videochamadas.
E esta comunicação com a população também foi incluída no TCA, com a proposta de
ampliação das estruturas e mecanismos de interação com as comunidades por meio da
instalação de antenas satelitais e de um novo Núcleo de Comunicação da Volta Grande
do Xingu, ao longo do TVR, bem como ampliação da agenda de interações da Rede de
Comunicação Popular, em alinhamento com a Comissão do Plano de Gerenciamento
Integrado da Volta Grande do Xingu do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo
Monte (FASBM).
Um aspecto relevante da comunicação social é a relação com a imprensa em geral, cuja
agilidade nas respostas e comunicados com esclarecimentos por parte da NE têm sido
importantes para garantir a transmissão de notícias com informações mais precisas e
fidedignas sobre a UHE Belo Monte.
Em relação ao andamento do projeto de Reassentamento Ribeirinho verificou-se que,
após análise de proposta apresentada pela NE, o IBAMA autorizou o retorno imediato de
13 famílias para os pontos de ocupação ao longo do atual reservatório Xingu. A Norte
Energia apresentou um cronograma para operacionalizar esse retorno nos próximos seis
meses, com previsão de entrega dos kits habitacionais para abril e maio/2021. A Norte
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Energia tentará antecipar o cronograma ao máximo, para que as 13 famílias retornem o
quanto antes. Paralelamente, o detalhamento e análises para retorno do restante das
famílias ainda continua.
No que diz respeito ao Componente Indígena, no período de outubro a dezembro de 2020,
enfrentando as restrições impostas pela pandemia do Novo Coronavírus, a Norte Energia
seguiu com os atendimentos através dos contatos via rádio, telefone e WhatsApp,
garantindo o relacionamento diário com os indígenas. No período, registraram-se 961
comunicações via rádio, número semelhante ao registrado no mesmo período em 2019,
quando foram realizadas 1082. Na linha de frente do indigenismo corporativo, a GAI
segue qualificando os atendimentos aos indígenas. Através das equipes das Rotas e com
o recurso do Sistema de Atendimento aos Indígenas (SAI), as demandas, as negociações
e as entregas são acompanhadas, obedecendo aos parâmetros do Cenário 2, que define
retomada parcial de atividades nas terras indígenas. Destaque-se que a participação da
FUNAI e o apoio do Exército foram mantidos nas entregas de cestas básicas, combustível,
ferramentas, insumos, equipamentos e serviços de manutenção.
Embora as atividades nas terras indígenas ainda estejam limitadas, houve a continuidade
e ampliação das reuniões institucionais com a participação da FUNAI, SESAI, GAI,
Executoras e indígenas. Estas reuniões criam um ambiente de diálogo, contribuindo para
organizar a retomada do PBA-CI nas aldeias e para discutir diretamente com os indígenas
a importância de superar a “lógica dos acordos”, a fim de estruturar o relacionamento de
longo prazo entre a Norte Energia e as comunidades. Merecem também destaque as ações
na área da saúde, pois as contratações e o início da atuação de profissionais, que já se
encontram nas aldeias, estão colaborando com os cuidados necessários neste período de
contaminação e imunização contra a COVID-19.
No período em análise, as principais preocupações estão relacionadas às dificuldades de
implantação do Plano de Proteção Territorial e Revisão do PBA-CI. Em ambos os casos
a Norte Energia depende da interlocução da FUNAI e de outras instituições. Embora
aguardando definições institucionais, estes são eixos estratégicos da atuação da Norte
Energia com grande repercussão no relacionamento com as populações indígenas da
região.
Considerando a atual estrutura administrativa, a metodologia das Rotas, os resultados já
alcançados com a atuação integrada com FUNAI e Exército e o planejamento gestado nas
reuniões tripartites, é possível afirmar que a Norte Energia segue 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 não houve alteração no período em relação à situação de
atendimento pelo IBAMA. Apesar de ter sido emitido o PT n⁰ 169/2020, com análise de
programa e projetos da ictiofauna e das condicionantes 2.25 e 2.27 relacionadas, o órgão
continua avaliando-as como “Em execução”. Já a NE passou a considerar a condicionante
2.13 Atendida, ao passo que o IBAMA não emitiu nova atualização sobre a mesma.
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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, 2.16, 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 em relatórios anteriores. Todos os tópicos já foram
objeto das ações da Norte Energia e são considerados atendidos, como demonstram as
ações relatadas e analisadas nos relatórios desde 2016.

ix

1.0
Introdução
Este documento consiste no 31º 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 outubro a dezembro 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 32° Relatório
Socioambiental Periódico (RSAP), pelos dados obtidos durante as reuniões telefônicas
realizadas no período de 22 e 26 de fevereiro de 2021, 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 três 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 13 do 32º RSAP, atualizado em 25/01/2021.
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 32º RSAP (Anexo 3).
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. A análise das
condicionantes 2.10 (alínea d), 2.11, 2.12 e 2.13 foi atualizada no trimestre anterior com
a emissão do PT nº 143/2020, e, neste período, foi emitido o PT n⁰ 169/2020, com a
análise do 17º RC do Programa e Projetos relacionados à ictiofauna - Programa de
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques - componente ictiofauna (11.2)
/ Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna (13.3.2) / Projeto de Monitoramento da
Ictiofauna (13.3.4) / Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para
Transposição de Peixes (13.3.6) e as condicionantes relacionadas (2.25 e 2.27).
No período não houve mudanças na situação de atendimento às condicionantes em
comparação com o trimestre anterior. 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, 2.16, 2.18, 2.23, 2.25, 2.31, 2.33, 2.34 e 2.36 –
consideradas em atendimento ou com pendência.

A condicionante 2.13, que era considerada Em Atendimento pela NE até o trimestre
passado, neste período foi considerada Atendida, passando a constar no Quadro 3.0.b.
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.
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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
EA
A
2.12
CP
A
2.13
EA
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 19 do
32º RSAP (Relatórios de Autos de Infração e de Ações Judiciais - dezembro/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 17
ações em andamento (no trimestre anterior foi reportado um total de 19 ações), conforme
descrição a seguir:







10 Ações Civis Públicas: 02 de 2012, 01 de 2015, 03 de 2016, 04 de 2020;
01 Interpelação Judicial de 2020;
01 Ação de Obrigação de Fazer de 2019;
01 Notificação de 2019;
01 Ação Cautelar Antecedente de 2020;
01 Ação Declaratória de 2014;
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01 Ação Ordinária de 2011;
01 ação indenizatória de 2014.

Em relação ao Relatório de Autos de Infração, a situação de dezembro de 2020 resulta
num total de 63 Processos Administrativos resultantes de Autos de Infração, um a mais
que o 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) – 38 Processos Administrativos, sendo 01 de 2012, 03 de 2013,
08 de 2014, 03 de 2015, 07 de 2016, 07 de 2017, 04 de 20118, 04 de 2019 e 01 de
2020;
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 e 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 32º RSAP e aquelas
coletadas nas reuniões telefônicas com as equipes da NE realizadas na semana de 22 a
26/02/2021.
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) integra a Superintendência Socioambiental e de
Assuntos Indígenas (SSAI), sendo responsável pela condução das ações indigenistas e
pela resposta às exigências institucionais do licenciamento. Os atendimentos aos
indígenas estão organizados por Rotas definidas pelas terras indígenas localizadas nas
calhas dos rios (Rota Xingu, Rota Bacajá, Rota Curuá, Rota Iriri, Volta Grande e Citadinos
e Ribeirinhos). Para cada Rota estão contratadas empresas executoras, que atuam
diretamente nas aldeias. A organização em três níveis SSAI-GAI-Executoras constitui a
estrutura formal do indigenismo corporativo da Norte Energia. No contexto da pandemia
do COVID 19, respeitando as restrições sanitárias, a relação com os indígenas e
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instituições intervenientes têm sido mantidas em todos os níveis do indigenismo da Norte
Energia.
O presente relatório analisa as atividades realizadas no período de outubro a dezembro de
2020, considerando a manutenção das atividades essenciais e o planejamento das ações
para a retomada no período pós pandemia. A organização das seções do relatório segue
os modelos anteriores com considerações sobre os tópicos: (i) Atendimentos, (ii) Gerência
e Plano de Gestão, (iii) Programa de Infraestrutura, (iv) Rotas e (v) Revisão do PBA-CI.
O detalhamento das ações desenvolvidas consta do Anexo 4, nas apresentações das
equipes entrevistadas.
i. Atendimentos
Fechado para o público externo desde março de 2020, o escritório da GAI mantém os
atendimentos aos indígenas 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 de COVID 19. Em setembro, as atividades no
escritório foram parcialmente retomadas no novo espaço onde as instalações são mais
adequadas às rotinas administrativas e atendimento aos indígenas. Com a mudança para
o novo escritório, os colaboradores passaram a trabalhar em regime alternado escritório
– home office. Recentemente, com a piora no quadro da pandemia, houve uma redução
na presença dos colaboradores no escritório. Mesmo assim, as atividades essenciais
seguem sendo realizadas, com especial atenção ao apoio à saúde, segurança, serviços de
manutenção e entrega de combustível e insumos para as atividades produtivas. O ponto
focal para os indígenas nos atendimentos da GAI são as equipes das Rotas formadas por
coordenadores, analistas e técnicos. As entregas de itens essenciais nas aldeias e
comunidades foram mantidas com a participação conjunta da GAI, FUNAI e o Exército
(51º BIS). Foram também mantidas as rotinas de higienização dos itens e controle de
saúde dos colaboradores (Fotos 01, 02 e 03 do Registro Fotográfico do Anexo 5).
O contato com os indígenas é mantido, majoritariamente, de forma remota com
comunicação via rádio, telefone e redes sociais (WhatsApp). O atendimento via rádio,
organizado por meio do Programa de Comunicação Indígena (PCI), registrou, entre
outubro e dezembro, 961 demandas dos indígenas, realizadas em 61 dias de comunicação.
Este número é um pouco menor que no período passado, certamente, influenciado pelos
feriados de final de ano. O sistema de radiofonia mantém 85 estações de rádio instaladas
em 77 aldeias, 04 comunidades ribeirinhas, 02 na área indígena Boa Vista e 01 na
Associação AIMA. Está prevista a instalação novos equipamentos em sete aldeias.
Devido às restrições da COVID 19, a manutenção destes equipamentos tem sido realizada
de forma pontual nas aldeias. Estima-se que o cronograma regular das manutenções seja
retomado no segundo semestre de 2021. As rotinas de comunicação seguem com dois
informes diários. No período também se manteve a participação mais intensa dos grupos
Araweté, Xikrin e Parakanã, que ocupam mais de 70% das comunicações via rádio. Como
nos períodos anteriores, os principais temas tratados são as manutenções de motores,
entregas de combustível1 e insumos para as atividades produtivas. Além das rotinas de
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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comunicação diária via rádio, o PCI emitiu 62 comunicados institucionais informando
sobre os seguintes temas: retomada parcial das atividades; entrega das cotas de
combustível; contratação dos profissionais de saúde. Foram mantidas transmissões em
língua indígena, reproduzindo a metodologia já utilizada nos meses anteriores.
O atendimento para tratar dos motores e equipamentos continua representando, em média,
a metade do total de atendimentos e comunicações com os indígenas. No período em
análise das 961 demandas recebidas via rádio, 444 estiveram relacionadas aos motores
(46% do total). Esta proporção se mantém estável nos últimos anos, indicando que este é
um tema vital para a estabilidade no relacionamento da Norte Energia com os indígenas.
De fato, os registros sobre estes atendimentos são muito impressionantes, especialmente,
ao lembrando que a população indígena total na região é de, aproximadamente, 4500
indivíduos. Até o momento já foram doados 2712 equipamentos, que incluem:
577 motores rabeta
279 motores de popa
378 voadeiras
172 geradores
460 motosserras
370 roçadeiras

Há outros itens que podem ser considerados fundamentais, mas que não são objeto de
demandas constantes por manutenção, como os cinco tratores e os veículos doados. É
compreensível, portanto, o esforço GAI e o interesse dos indígenas nos serviços de
manutenção. Desde 2015, quando foi iniciado o registro dos atendimentos para conserto
e manutenção, já foram contabilizadas 5420 demandas via rádio, sendo atendidos 5142
indígenas e recebidos 4771 equipamentos para conserto, sendo 4494 efetivamente
consertados. Os números são expressivos e revelam não apenas o interesse dos indígenas,
mas também o investimento e o esforço da GAI para atender esta demanda.
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). Este 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. O exemplo a seguir apresenta
o registro dos atendimentos da Rota Iriri (Figura 4.1.a), especificando os temas tratados,
o prazo de resposta e o status do atendimento. Registro semelhante está sendo realizado
por todas as equipes das Rotas.
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Figura 4.1.a
Sistema de Atendimentos aos Indígenas. Rota IRIRI, dados outo/nov/dez

Fonte: Apresentação GAI/Rota Iriri. Fevereiro 2021.

Como pode ser observada na Figura 4.1.a, o principal tema tratado é “Acordo de
canteiro”. A manutenção de motores e a distribuição de cotas de combustível estão
incluídas nesta categoria. Estas são demandas que não faziam parte do PBA-CI aprovado
pela FUNAI em 2012. São compromissos que os indígenas consideram como conquistas
de seus movimentos de enfrentamento e reivindicação, que transformaram a manutenção
de motores em uma atividade permanente do indigenismo da Norte Energia. Os
coordenadores das Rotas estão atentos à imprecisão e extemporaneidade da categoria
“Acordo de canteiro” e irão propor refinamentos para incluir a especificidade das
manutenções e combustíveis, bem como, para aprimorar a categoria “Assuntos Gerais”.
Mesmo considerando algumas imprecisões, é importante destacar que, enquanto um
sistema em construção, o SAI é uma ferramenta extremamente útil que atualiza os dados
e organiza as ações das equipes.
A mobilização permanente das equipes das Rotas, a continuidade das entregas, os serviços
de manutenções e as aquisições, assim como as rotinas de comunicação com todas as
aldeias, somados ao alinhamento com a FUNAI e parceria com o Exército, têm garantido
a continuidade dos atendimentos no contexto da pandemia. As entregas essenciais têm
sido realizadas, sendo possível afirmar que estão sendo bem avaliadas. Mesmo assim, os
indígenas seguem pressionando 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.
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ii. Gerência e Plano de Gestão
A Gerência de Assuntos Indígena (GAI) é o principal núcleo executivo na estrutura do
indigenismo corporativo da Norte Energia. Cabe à GAI coordenar os trabalhos das
equipes da Rotas, viabilizar o trabalho das demais equipes e fazer a gestão executiva e
institucional. 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 estão sob a responsabilidade da gerente da GAI e de uma coordenadora
contratada especificamente para a condução do Plano de Gestão.
No período entre outubro e dezembro o foco da gerência e Plano de Gestão se manteve
na construção de espaços de diálogo estruturados e contínuos entre a Norte Energia, a
FUNAI e as populações indígenas para tratar de questões relacionadas à implementação
do PBA-CI e do PPTMX (Plano de Proteção Territorial). Neste sentido, merece destaque
a criação de uma rotina de duas reuniões semanais com a FUNAI envolvendo servidores
da Coordenadoria Regional em Altamira e das Coordenadorias técnicas na sede em
Brasília. Nas terças-feiras estão sendo realizadas reuniões para tratar da execução dos
programas e projetos do PBA-CI, com a participação das equipes das Rotas e das
executoras. Nas quintas-feiras estão sendo realizadas reuniões para tratar exclusivamente
do PPTMX. No total foram treze reuniões sobre o PBA-CI e 09 reuniões específicas sobre
o PPTMX. Nas reuniões sobre o PBA-CI, chamadas de reuniões tripartites, os principais
assuntos foram a continuidade das entregas com participação da FUNAI e Exército e a
reorganização dos Relatórios Circunstanciados Semestrais.
A periodicidade semanal destas reuniões tem contribuído para fortalecer o espaço de
trabalho e diálogo institucional. Em dezembro, neste ambiente colaborativo, foi decidido
que as atividades nas aldeias poderiam passar para o, assim chamado, Cenário 2, isto é:
flexibilização das atividades com protocolos de segurança e sanitários. Com isso houve a
ampliação das atividades nas terras indígenas, como demonstrado pelo relatório sobre
cada uma das Rotas.
Como destacou a gerente da GAI entre cada reunião com a FUNAI tem ocorrido reuniões
com os indígenas, atualizando e validando as discussões institucionais. Um dos pontos
destacados pela gerente da GAI foi a ênfase na superação da “lógica dos acordos” em
nome do foco nas obrigações do PBA-CI. Como já analisado, a GAI tem se posicionado
contrária à “lógica dos acordos”, pois os compromissos pactuados nestes acordos ainda
estão sendo cumpridos. Se sobrepondo às obrigações do próprio PBA-CI, os acordos
introduzem novos desafios e, muitas vezes, distanciam o foco socioambiental que orienta
o conjunto do licenciamento. Neste sentido, a gerente da GAI tem defendido perante os
indígenas que a “lógica dos acordos” não poderá prevalecer aos compromissos
indigenistas de longa duração do indigenismo corporativo da Norte Energia. Nas reuniões
com indígenas e instituições a corresponsabilidade e os compromissos de longo prazo têm
sido os conceitos-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
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2015, a GAI mantém uma gestora responsável pela implantação deste programa. Como
já relatado, 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 Norte Energia avançou nos encaminhamentos com a SESAI
(Secretaria Especial de Saúde Indígena) relativos ao cumprimento das obrigações do
PBA-CI. Neste sentido, a Norte Energia contratou a instituto Ovídio Machado
(http://www.institutoovidiomachado.org/) que já mobilizou contratou e disponibilizou
152 profissionais incluindo enfermeiros, técnicos, agentes indígenas de saúde, agentes
indígenas de saneamento, motoristas, pilotos e apoio (Fotos 04 e 05). Além destas
contratações, a Norte Energia apoia a Casa de Saúde Indígena (CASAI/Altamira) com o
pagamento de aluguel, IPTU, taxa de resíduos sólidos, energia elétrica e internet. Foram
também adquiridos 34 sistemas de rádio e 07 consultórios odontológicos e foi iniciado o
processo de aquisição de 09 veículos.
Com relação ao projeto de telemedicina #ConectaXingu, após o projeto-piloto realizado
na aldeia Boa Vista o PISI conduziu uma pesquisa de satisfação que revelou a aprovação
desta metodologia: 99% dos entrevistados ficaram satisfeitos com o resultado; 100%
recomendaria o atendimento por telemedicina; 93% ficaram satisfeitos ou muito
satisfeitos com a consulta; 81% se sentiram confortáveis durante a consulta. Estes bons
resultados confirmam a avaliação dos profissionais de saúde e reforçam o plano de
expansão da telemedicina para as outras UBSIs em 2021.
Especial atenção tem sido dada ao acompanhamento da saúde indígena no contexto da
pandemia COVID 19. De acordo com dados atualizados em dezembro de 2020, havia
1229 casos confirmados, o que representa 16,9% população indígena, sendo registrados
apenas dois óbitos. Como será tratado no próximo relatório, a Norte Energia está apoiando
a logística para a vacinação nas aldeias.
Com relação ao PPTMX (Plano de Proteção Territorial do Médio Xingu), desde julho
2020 são realizadas reuniões técnicas remotas semanais com a participação da
FUNAI/CGMT e CR/Altamira (respectivamente, Coordenadora Geral de Monitoramento
Territorial/Brasília e Coordenadoria Regional Altamira). Este é um tema central dos
compromissos indigenistas da Norte Energia que foram estabelecidos como
condicionantes das Licenças Prévia, de Instalação e Operação e resultaram a assinatura
do Termo de Compromisso 316/2015 (Figura 4.1.b). As obrigações deste Termo de
Compromisso incluem a construção e equipagem de 11 Unidades de Proteção Territorial
(UPTs), a implantação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) e contratação de 72
profissionais para atuar nas UPTs e 09 profissionais para operar o CMR.
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Figura 4.1.b
Estrutura do PPTMX

Fonte: Apresentação GAI/PPTMX. FEV. 2021.

Os desafios envolvidos no cumprimento destas obrigações, como destacam o indigenista
responsável pelo PPTMX e a gestora da GAI, estão relacionados: (1) o impasse para a
construção de três Unidades de Proteção Territorial-UPT (Figura 4.1.c) (oito UPTs já
foram construídas. A construção das três UPTs, nos pontos indicados pela FUNAI, tem
sido sistematicamente obstaculizada pela população local não indígena); (2) a dificuldade
em articular a gestão dos recursos humanos contemplando as responsabilidades da Norte
Energia, 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).
A plena implantação do PPTMX depende da solução destes problemas.
O mapa da Figura 4.1.c apresenta, com pontos em roxo, a localização das UPTs a serem
construídas. Estes são locais de difícil acesso e com a presença de ocupantes não
indígenas que não aceitam a demarcação das Terras Indígenas e impedem a instalação das
UPTs. É uma situação de conflito que não cabe à Norte Energia mediar. Mesmo assim,
está em contratação a empresa para construir a UPT Ituna-Itatá, ao passo que a FUNAI
mantém contatos com a Polícia Federal com o objetivo de garantir a segurança necessária
aos trabalhadores. Por orientação da FUNAI os trabalhos nas outras UPTs na TI Iriri
(Posto de Vigilância Rio das Pedra e Base Operacional Transiriri) devem aguardar
momento mais favorável. Além destas UPTs que faltam construir, a Norte Energia já
contratou a empresa para reformar as oito UPTs já construídas.
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Figura 4.1.c
Localização das UPTs

Fonte: Apresentação GAI/PPTMX. FEV. 2021

Com relação à gestão de recursos humanos, além da dificuldade estrutural de manter a
triangulação que tem como vértices a Norte Energia como contrante, FUNAI como
gestora da mão de obra e a empresa contratada, no período da pandemia muitos
colaboradores estão tendo que ficar afastados. Neste cenário, 23% dos 56 profissionais
contratados foram considerados grupo de risco pela FUNAI, diminuindo, assim, a força
de trabalho. Estes e outros pontos críticos da operacionalização do PPTMX vem sendo
tratados nas reuniões semanais.
Por fim, seguem em discussão os compromissos da Norte Energia com a manutenção da
tecnologia do Centro de Monitoramento Remoto e a capacitação dos técnicos da FUNAI.
Há discordâncias, ainda não sanadas, com relação aos equipamentos (storage) e à
quantidade de horas-aula do curso de capacitação. A discussão sobre a capacidade de
armazenamento está próxima de uma solução. Entretanto, a partir de consulta a
especialistas na área, a Norte Energia propôs a realização de curso com 10 módulos
totalizando de 64 horas-aula, ao passo que a FUNAI solicitou a realização de curso com
12 módulos e 1130 horas-aula. A discrepância é enorme, fazendo com que este tema
permaneça na pauta das reuniões semanais.
iii. Programa de Infraestrutura (PIE)
O Programa de Infraestrutura se mantém como um eixo central na estrutura administrativa
da GAI, com ações e obras em todas as terras indígenas envolvendo, direta ou
indiretamente, todos os programas e instituições intervenientes. A gestão do PIE segue
sob a responsabilidade do engenheiro que integra a equipe da SAI desde 2018. Mesmo
que, em razão da pandemia, o planejamento do início de 2020 com mais de trezentas
obras previstas, não tenha sido executado, as atividades do PIE seguem sendo realizadas.
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A partir das reuniões com a FUNAI, foram autorizadas algumas obras e retomados alguns
contratos para atender as demandas essenciais, incluindo: a renovação de cinco e a
implantação de seis novos sistemas de abastecimento nas aldeias (poços e rede); a
conclusão da construção de duas escolas nas TIs Iriri e Kararaô; a reforma de sete UPTs.
Além destas ações autorizadas no período, já estão em andamento os contratos de
manutenção e instalação de rede elétrica nas 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.
Mesmo com andamento das atividades do PIE os indígenas pressionam para que sejam
agilizadas as obras nas aldeias. Este é um tema constante das reuniões, afinal, as obras já
haviam sido pactuadas e atendem necessidades estruturantes das aldeias. Entretanto, a
solução para a retomada das obras não é tarefa simples. As restrições da FUNAI e das
autoridades sanitárias são, acertadamente, 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
Entre outubro e dezembro os programas e projetos do PBA-CI seguiram sendo
conduzidos pelas equipes das Rotas atendendo aos indígenas e coordenando o trabalho
das empresas executoras contratadas. Com as restrições da pandemia definidas como
Cenário 2, as equipes estiveram em alguns momentos nas aldeias e terras indígenas. No
entanto, o contato mais intenso com os indígenas têm sido via de rádio, telefone ou redes
sociais (WhatsApp). Após a reorganização das equipes da Rotas foram mantidos os dois
coordenadores, cinco analistas e sete técnicos que se dividem nas Rotas Volta Grande,
Iriri, Curuá, Xingu, Bacajá, e Citadinos e Ribeirinhos. Como já relatado, a estrutura da
GAI e a metodologia das Rotas permitem um acompanhamento mais direto das ações
realizadas, das pendências e planejamentos. A seguir apresentamos considerações sobre
cada Rota, como informadas pelas equipes e documentos consultados.
Rota Volta Grande
Terra
Indígena
Paquiçamba

Arara da
VGX

Aldeias

Fundação

Paquiçamba
Mïratu
Furo Seco
Pupecury
Lakaryka
TOTAL
Terrawangã
Guary-Duan

30771
2011
41323
43902
43727

Itekoun

43333

TOTAL
Boa Vista

2011
41842

40613

Autodenominação

Povos /
Idioma

Residências Famílias População

27
16
Yudjá/Juruna Juruna/Tupi 19
8
8
34
34

27
19
19
8
8
46
42

72
54
72
27
32
257
164

Arara

Arara/Tupi 14

16

66

12
60
Yudjá/Juruna Juruna/Tupi 41

13
71
41

28
258
115
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Terra
Aldeias
Fundação
Indígena
AI Juruna do Reserva Indígena
42983
Boa Vista II
Km 17
TOTAL
TOTAL DA ROTA VGX

Autodenominação

Povos /
Idioma

Residências Famílias População
9

5

13

50
144

46
163

128
641

Fonte: Apresentação Rota Volta Grande. Fevereiro 2021.

O quadro acima reúne as informações sobre a localização, demografia e a caracterização
das aldeias nesta Rota. Não há modificações significativas em relação aos dados
anteriormente apresentados. 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 que foi, em parte, impulsionado pelas condições oportunizadas pelo
licenciamento. Este é um fenômeno comum em todos os contextos indígenas na área de
influência do empreendimento.
No período em análise foram realizadas um total de 53 atendimentos via telefone,
WhatsApp e comunicação via rádio. As principais atividades desenvolvidas estiveram
relacionadas aos programas de Atividades Produtivas (PAP), Fortalecimento Institucional
(PFI) Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) Programa de Patrimônio Cultural
Material e Imaterial (PPCMI) e Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI).
Com relação às atividades produtivas foram realizadas atividades de apoio ao projeto de
tanque rede, com orientação técnica, coleta de dados e suporte para a comercialização que
gerou uma renda bruta de R$ 132.044,16 para a associação da aldeia Furo Seco (Fotos
06 e 07). Além da logística a GAI apoio a emissão das notas fiscais para a
comercialização. Em todas as terras indígenas e aldeias da Volta Grande foram entregues
apetrechos de pesca, ferramentas agrícolas, sementes diversas, rações e vacinas. O
destaque para o período foi a distribuição de 143 mil mudas de cacau, que foram recebidas
pelas comunidades com o acompanhamento técnica da executora (Registro Fotográfico,
Fotos 08 e 09).
Rota Iriri
Terra
Indígena

Cachoeira
Seca (Área734 mil ha;
2016)

Aldeias

Fundação

Yarumê
Kujubim
Cupi
Iriri

2020
2011
2017
1987

Awy

2018

TOTAL
Laranjal
Arara
(Área-274 mil Arumbi
Magarapiha; 2009)
eby
Iorum
Tagagem

Autodenominação

Povos / Idioma Residências Famílias População

Xipaya / Kuruaya

9
Xipaya/Kuruaya
12
(Tupi)
4

9
12
4

24
31
12

17

29

122

1
34
40
9

1
46
47
10

9
198
201
47

8

9

43

6
3

6
3

37
20

Arara
(Karib)

1981
2017
2017
2018
2018

Ukaragma /
Ugoro’gmo

Arara (Karib)
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Terra
Indígena

Aldeias

Fundação

Arado
2018
TOTAL
Kararaô
1971
Kararaô
(Área-331 mil Pidjodjãm 2017
Kruakrô
2018
ha; 1998)
Rikrekrô 2020
TOTAL
TOTAL DA ROTA IRIRI

Autodenominação

Kararaô/Kayapó

Povos / Idioma Residências Famílias População

Kararaô
Mebengokrê
(Macro-Jê)

4
70
7
6
3
2
18
122

4
79
9
6
3
2
20
145

12
360
32
23
12
12
79
637

O quadro acima deixa 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 (Caribe, Tupi e Jê, respectivamente), que além das
visões de mundo muito diversas, possuem diferentes relações com a sociedade nacional
(os Arara de recente contato, os Xipaya e Kuruaya com contato que remonta ao século
XVIII e os Kararaô, um subgrupo Kayapó, foram contatados em meados do século XX).
Note-se, também, que 11 das 15 aldeias foram criadas a partir de 2017, evidenciando um
fortalecimento demográfico e socioterritorial, em parte, relacionado ao processo de
licenciamento.
Neste cenário complexo, foram realizadas 35 reuniões e 259 atendimentos via rádio,
telefone e Whatsapp. Como nos outros contextos, os temas tratados foram as entregas, a
retomada das atividades, incluindo as obras de infraestrutura. Além da distribuição de
cestas básicas, combustível e manutenção de motores, foram entregues 18.137 mudas de
cultígenos (8.200 cacaueiros) e foram retomados as orientações técnicas e
acompanhamento técnico da coleta de castanha, cultivo de cacau e de frutíferas (Fotos
10, 11 e 12).
Rota Curuá
Aldeias
TI Kuruaya
Curuá
Irinapãne
*Anapiwi
Kuruatxé
TI Xipaia
Aldeias
Tukamã
Tukayá
Kamaratayá

Nº de residência

Nº de Famílias

População atual

População anterior

16
16
6
16

18
24
6
16

92
88
32
69
281

65
85
20
61

Nº Residência
17
18
7

Nº Famílias
17
18
16

População atual
68
-88
-16
181

População anterior
63
94
18

Nesta Rota foram realizados 30 atendimentos remotos no período entre outubro a
dezembro. Foram mantidas as atividades essenciais com a distribuição de combustível,
cestas básicas e serviços de manutenção de motores com a participação da FUNAI e
Exército. Com a retomada parcial das atividades, foi entregue um motor marítimo para a
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aldeia Tukayá e um grupo gerador para a aldeia Kamarataya. Foram também retomadas
as ações de apoio às associações (Fotos 13, 14, 15 e 16).
Rota Xingu
Terra Indígena

Aldeias

Residências

Famílias

Pop. Total

Apyterewa
Koatinemo
Araweté
Total Rota Xingu

11
5
18
34

127
58
141
326

138
60
154
362

748
258
586
1592

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
34 aldeias nesta rota foram criadas a partir de 2011. Como nos demais casos, destaca-se
a relação direta entre o surgimento das aldeias e as diferentes fases do licenciamento
ambiental2. No período de julho a setembro foram registradas 376 solicitações, em sua
maioria, originadas em comunicações via rádio, sendo os principais temas dos
atendimentos relacionados aos serviços de manutenção e à entrega de insumos para as
atividades produtivas (Registro Fotográfico: Foto 17) Nos meses de outubro e novembro
foram realizadas duas missões com as entregas do período, incluindo, além dos itens
essenciais, insumos para as roças e apetrechos de pesca. Após o período sem executora,
que não fora aceita pelos indígenas em 2019, a Norte Energia conseguir contratar nova
empresa para executar as ações pactuadas. Através das reuniões semanais com a FUNAI
a empresa contratada foi apresentada aos indígenas que aguardam o início das atividades
nas terras indígenas no cenário pós pandemia.
Rota Bacajá
Terra Indígena

Trincheira
Bacajá

2

Aldeias
Bakajá
Kabakrô
Kamok-ticô
Kenkudjôy
Krãnh
Krimeix
Mrôtidjãm
Pykatum
Potkrô
Prin-djãn
Pykajaká
Kameredjãm
Kenkrô
Pytakô
Rapkô
Moinôro
Kenôro

Autodenominação Povo/ Idioma Residências
29
5
14
8
22
6
16
13
Mebengõkrê
14
Povo Kayapó- Xikrin
Jê/ tronco linguístico – Macro Jê 5
24
8
9
7
17
16
5

Famílias População
29
126
5
25
14
50
8
37
24
89
7
42
23
136
13
63
25
130
6
35
26
106
8
25
9
60
10
41
17
69
17
78
5
21

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

População total:

Aldeias
Roitidjãm
Pokamrôre

Autodenominação Povo/ Idioma Residências Famílias População
*
*
*
*
*
*
1133

A Rota Bacajá é a única composta por apenas uma terra indígena e uma etnia. Ainda
assim, este é um contexto muito complexo, pois os Kayapó 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 258 comunicações via rádio, 45 atendimentos via telefone e
07 presenciais. Como nos outros contextos, o interesse na manutenção e combustível
ocupam a maior parte das comunicações.
Além das ações essenciais, com a entrega de cestas básicas, combustíveis e equipamentos,
foram retomadas parcialmente as atividades nas aldeias, com orientação técnica e entrega
de insumos, sementes e 28 mil mudas de cacau (Registro Fotográfico: Fotos 18 e 19).
Além destas entregas foram realizadas ações de do programa de fortalecimento
institucional (PFI) com o suporte para as assembleias das associações indígenas e
acompanhamento técnico contábil na prestação de contas das cantinas da terra indígena.
No total foram comercializadas 1572 caixas de castanha gerando uma renda de R$
139.260,00.
A equipe da Rota Bacajá também destacou o monitoramento dos focos de calor. Como
em outros anos, neste período aumentam os focos de calor e as ocupações no entorno e
no interior da Terra Indígena. No interior da TI foram identificados 686 focos de calor
(Figura 4.1.d). No entorno da TI foram identificados 4268 focos de calor, como mostra
a imagem a seguir. Mesmo que monitorados pelas instituições, estes dados são
preocupantes pois revelam a condição ainda frágil desta Terra Indígena.

16

Figura 4.1.d
Focos de calor TI Trincheira Bacajá

Fonte: Apresentação GAI/Rota Bacajá. Fevereiro 2021.

Rota Citadinos e Ribeirinhos
Público

Entidade/
Localidade
Comunidade

Fundação Autodenominação Povo/Idioma

Aima

Altamira

2002

Xipaya/Kuruaya

Kirinapãn

Altamira

2003

Xipaya/Kuruaya

Altamira

2015

Xipaya/Kuruaya

Takurarê

Altamira

2013

Xipaya/Kuruaya

Tubyá
Total

Altamira

2013

Juruna

Xipaya e
Kuruaya/Tupi
Xipaya e
Kuruaya/Tupi
Xipaya e
Kuruaya/Tupi
Xipaya e
Kuruaya/Tupi
Juruna/Tupi

N/A

Juruna

N/A

Citadinos Inkuri

São Francisco
Iawa
Ribeirinho

Kaniamã
Jericoá II
Sítio Kanipá
Total

Senador José
Porfírio
Vitória do
Xingu
Vitória do
Xingu
Vitória do
Xingu
Vitória do
Xingu

Famílias Pop./sócios
1133

3000

118

197

11

27

21

64

49
1419

74
3358

Juruna/Tupi

10

37

Xipaya/Kuruaya

Xipaya e
Kuruaya/Tupi

21

122

N/A

Xipaya

Xipaya/Tupi

2

10

N/A

Xipaya

Xipaya/Tupi

3

10

N/A

Xipaya

Xipaya/Tupi

2

7

38

187
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As informações sobre as associações e as famílias indígenas citadinas e ribeirinhas foram
atualizadas e apresentam uma pequena variação com relação aos dados anteriores. AS
modificações mais significativas apareceram nos dados das associações que já estão mais
estruturadas acompanhamento mais próximo das famílias indígenas efetivamente
associadas. Deste modo, a AIMA (Associação de Indígenas do Município de Altamira)
passou de 4500 para 3000 associados.
No período foram realizados 76 atendimentos, sendo apenas 02 via rádio, os demais foram
via telefone ou WhatsApp. Além das atividades essenciais que vinham sendo realizadas
(distribuição de cestas básicas, cotas de combustível) foi realizada nas comunidades São
Francisco e Jericoá a entrega de materiais e insumos para as atividades produtivas,
incluindo, apetrechos de pesca, sementes e mudas de cacau. Com a retomada parcial das
atividades em campo, foram realizadas visitas e orientações técnicas para o levantamento
quali-quantitativo da produção pesqueira e acompanhamento do cultivo de cacau,
pimenta do reino e criação de aves (Registro Fotográfico, fotos 20 e 21)
Com relação aos citadinos, a equipe da GAI destacou a celebração de Termos de
Cooperação Técnico Financeira com as associações, com o repasse de R$ 180.000,00
para cada uma das cinco associações. Em novembro foram assinados os termos com as
associações AIMA Kirinãpan que financiarão os projetos “Produção de Artesanato” e
“Taebí-Be (floresta) Digital”. Além destas parcerias o período foi marcado pelo apoio ao
fortalecimento e estruturação das associações, com as seguintes atividades: emissão do
certificado digital; cadastro da assinatura eletrônica junto a Secretária da Fazenda; entrada
no pedido para isenção das taxas de IPVA dos automóveis das associações; levantamento
patrimonial das associações Takurarê e Tubyá; apoio a realização de assembleias das
associações (de forma on-line); assessoria de jurídica e contábil; continuidade no
desenvolvimento dos websites das associações. No período foi também destacada a
valorização simbólica da condição indígenas na cidade, com a nomeação da Avenida
Kuruaya no trajeto que liga o Aeroporto até o bairro RUC Tavaquara (Registro
Fotográfico, fotos 22, 23 e 24)
v. Revisão do PBA-CI
A condução do processo de revisão da matriz de impacto e reelaboração do PBA-CI 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. Após
período de 13 meses de suspensão, 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. Em 01/07/2020, dois dias após a FUNAI encerrar o
sobrestamento, foi protocolada a versão final do Plano de Trabalho Detalhado. Em
reuniões realizadas em 10/11/2020 e 12/11/2020 a FUNAI afirmou que o Plano de
Trabalho permanece em análise e que a avaliação só será concluída após a imunização
dos indígenas na região.
Durante todo o período de discussão sobre o Plano de Trabalho a Norte Energia mantém
uma rotina de reuniões e comunicações institucionais com a FUNAI que já produziram
um total de 78 documentos, incluindo, memórias de reuniões, ofícios, e-mails, informação
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técnica, CEs (comunicação externa), dentre outros. É notável que em todo este período a
FUNAI tenha emitido apenas 08 ofícios. Este número pequeno de manifestações
institucionais é sinal da reação insuficiente para o acompanhamento e orientação da difícil
e inédita tarefa de implantar uma revisão estratégica com grandes implicações no
licenciamento como um todo. Como identificado pela antropóloga do Escritório de
Gestão de Projetos e também pelos técnicos da FUNAI, um dos maiores desafios é a
realização de discussões com os indígenas ao mesmo tempo em que são executadas ações
dos programas e projetos do PBA-CI. A compatibilização da agenda e cronograma é
fundamental para a Revisão do PBA-CI e exige, portanto, uma participação ativa da
FUNAI, o que, estima-se, irá ocorrer a partir de março de 2021 com a imunização
completa dos povos indígenas na região.
Apesar das dificuldades em avançar na análise do plano de trabalho, a antropóloga gestora
do processo de Revisão acredita que a versão atual contempla as reformulações exigidas.
Além de atender à FUNAI, a nova versão do plano de trabalho reflete o aprimoramento
na concepção da Revisão do PBA-CI, que adotou as seguintes premissas: (i) Respeitar o
PBA-CI em execução; (ii) Consolidar a Política de Relacionamento NE e povos
indígenas; (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.

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 outubro a dezembro de 2020, utilizando
informações do 32º RSAP. Também foram utilizadas as informações obtidas durante
reuniões ocorridas entre os dias 22 a 26 de fevereiro de 2021, mais uma vez de maneira
virtual, devido à permanência das restrições impostas pelo COVID-19.
Para o Sistema de Gestão Integrado - SGI, foi apresentado o Relatório Gerencial
Trimestral Sistema de Gestão Integrado - RGT-SGI, para tratar das ações relacionadas à
elaboração de documentos, treinamentos, auditorias, objetivos e metas, entre outros.
5.1
Sistema de Gestão da NE
Neste período, o processo de implantação e operacionalização do SGI ocorreu de duas
formas, parte com atividades em Home Office e parte já com atividades em campo, como
o caso do levantamento de aspectos e impactos e os treinamentos da brigada de
emergência. O processo de implantação do SGI, inicialmente previsto para duas
superintendências, encontra-se em curso e ampliado para outras 29 áreas.
Durante o período, os recursos utilizados foram para o atendimento de demandas
pontuais, como elaboração de novas instruções, revisões, identificação de novos
processos e apoio às áreas na manutenção do SGI.
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Conforme já informado, o planejamento de ações para o ano de 2020 foi impactado
devido ao afastamento social adotado pela Norte Energia com o objetivo de prevenir seus
empregados de contaminação pelo 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 os anos de 2020 e 2021 foi revisado para se adaptar ao
período de Home Office, iniciado em 18/03/2020.
O planejamento para o ano de 2021 é apresentado a seguir, o qual respeitou o cronograma
de ações proposto pela consultoria SG4, que tem mantido o apoio na implantação do SGI.
Conforme informado no Relatório Gerencial Trimestral do SGI, as bases para um novo
contrato/aditivo com a SG4 estão em discussão, uma vez que o atual se encerra em
junho/2021.
Quadro 5.1.a
Planejamento das Ações do SGI para 2021
Tarefas por área
Duração Data Início
Treinamento de multiplicadores do SGI
110 dias
01/03/21
Avaliação de Conformidade Legal
35 dias
22/02/21
Definição de Indicadores de processo
22 dias
08/03/21
Alinhamento com os Gestores sobre os indicadores
44 dias
06/04/21
Implantação dos Indicadores
22 dias
07/06/21
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO
Re-alinhamento e definição dos processos pendentes
110 dias
04/01/21
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO
Mapeamentos dos processos em Belo Monte
5 dias
22/02/21
Elaboração das instruções
110 dias
01/03/21
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO
DE OPERAÇÃO
Mapeamentos dos processos
5 dias
01/03/21
Elaboração das instruções
105 dias
08/03/21
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E
IMPRENSA
Revisar e/ou elaborar instruções
44 dias
01/03/21
Aprovação da documentação
30 dias
30/04/21
Análise e aprovação da estratégia de comunicação
60 dias
09/11/20
sugerida do SGI
Divulgar os modelos de comunicação do Sistema de
125 dias
08/02/21
Gestão - SGI
GERÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS
Revisar e/ou elaborar instruções
35 dias
08/03/21
Aprovação da documentação
30 dias
26/04/21
Fechamento da implantação do projeto - Verificação
5 dias
12/07/21
do SGI - Brasília
Fechamento da implantação do projeto - Verificação
5 dias
19/07/21
do SGI - Belo Monte
Encerramento do projeto
394 dias
06/01/20
PERCENTUAL CONCLUÍDO DO
Data de Início
PROJETO
Data Atual
2,1%
Duração do Projeto
Fonte: NE/SG4.

Data de Término
30/07/21
09/04/21
06/04/21
04/06/21
06/07/21
04/06/21
26/02/21
30/07/21
05/03/21
30/07/21
29/04/21
10/06/21
04/02/21
30/07/21
23/04/21
04/06/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/01/2020
04/03/2021
151 dias
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Contudo, as ações que foram planejadas para o último período de 2020 foram
continuadas, dentre elas:







Treinamentos em MA;
Execução da Auditoria Interna de Meio Ambiente e SST;
Elaboração dos documentos da área de Operação;
Acompanhamento de todos os processos já mapeados e levantados;
Levantamento de Aspectos e Impactos e Perigos e Riscos;
Atualização dos Requisitos Legais.

Implantação do ESG
Neste período, a empresa ainda tomou a iniciativa de implantar para suas atividades os
processos de gestão do ESG (Environmental and Social Governance).
Ao longo do período, todo o processo de análise de materialidade e a elaboração do
relatório no modelo GRI (Global Report Initiate) foi desenvolvido, sendo o cronograma
do encerramento da primeira entrega, que inicialmente estava previsto para maio,
antecipado para fevereiro de 2021.
O Relatório já se encontra protocolado na CVM, e será disponibilizado no site da NE ao
final de fevereiro.
As Premissas que orientaram a implementação do ESG para 2020 foram as seguintes:







Diretoria Financeira/Área de Relação com Investidores como responsável pelo tema
e relato anual;
Relatório Anual, modelo GRI Standards 2016, padrão do setor elétrico e adotados
pelos acionistas da NESA;
Decisão pela construção de textos de ESG, conjuntamente/integrado com
Demonstrações Financeira, pelas equipes internas, a partir da compilação das
informações disponíveis, ainda sem desenvolvimento de objetivos, metas e
indicadores de gestão (enfoque essencial no relato);
Definição dos temas materiais e correlação com os Princípios do Equador e Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU;
Processo continuado de melhoria do Relato, com implantação de sistema de gestão a
partir de 2021.

O processo de implantação é ilustrado na Figura 5.1.a e os Resultados da aplicação da
matriz de materialidade na Figura 5.1.b, ambas apresentadas a seguir.
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Figura 5.1.a
Passos Para Implantação do ESG

Fonte: Apresentação ESG Norte Energia.
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Figura 5.1.b
Resultados da Matriz de Materialidade

Fonte: Apresentação ESG Norte Energia.

Assim, os temas definidos como prioritários após a aplicação da matriz são apresentados
no Quadro 5.1.b, a seguir:
Quadro 5.1.b
Temas Materiais, Conforme Ordem de Prioridade Definida pelos Stakeholders
Temas Materiais
25. Biodiversidade e Conservação Natural
34. Relações com as Comunidades
14. Gestão e Resultados
29. Conformidade Ambiental
18. Programas/Investimento Socioambientais e
Custos
8. Lista e Critérios de Engajamento de Stakeholders
9. Seleção de Temas Materiais
33. Direitos Humanos (Indígenas e Ribeirinhos)
17. Energia-Temas Específicos Setoriais
2. Mecanismo de Ouvidoria

Area
AMBIENTE
SOCIEDADE
GOVERNANÇA
AMBIENTE

Ref. GRI
GRI 304
GRI 413; EU-20 e EU-22
GRI 102-46
GRI 307

ECONOMIA

GRI 203

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
SOCIEDADE
ECONOMIA
GOVERNANÇA

GRI 102-40 a 43
GRI 102-44
GRI 411-1
EU-1;2;4;6;8;10;11;12;30
GRI 102-17
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Quadro 5.1.b
Temas Materiais, Conforme Ordem de Prioridade Definida pelos Stakeholders
Temas Materiais
6. Gestão de Riscos
16. Demonstrações Financeiras e Valor
Gerado/Distribuído
21. Combate à Corrupção
24. Disponibilidade e Compartilhamento de Água
1. Valores e Condutas da Organização
4. Papéis e Responsabilidades Executivas
30. Emprego
38. Conformidade Legal, Econômica e Social
20. Impactos Econômicos Indiretos
11. Conteúdo e Materialidade

Area
GOVERNANÇA

Ref. GRI
GRI 102-30 e EU-21

ECONOMIA

GRI 201-1

ECONOMIA
AMBIENTE
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
SOCIEDADE
SOCIEDADE
ECONOMIA
RELATO

GRI 205-1 a 3
GRI 303-1 e 2
GRI 106-16
GRI 102-20
GRI 401
GRI 419
GRI 203
GRI 102-46

Temas Materiais Introduzidos pela Relevância Para o Negócio
26. Mudanças Climáticas
AMBIENTE
31. Saúde e Segurança do Trabalho
SOCIEDADE

GRI 305
GRI 403

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.
Equipe de Implantação do SGI
Atualmente, 21 pessoas estão envolvidas diretamente na implantação do SGI, conforme
apresentado Quadro 5.1.a:
Quadro 5.1.c
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
Analista

Jurídico

Jurídico Corporativo

Superintendente

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 Stumpf
Denise
Albuquerque
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Quadro 5.1.c
Equipe de implantação do SGI
Superintendência
Auditoria Interna

Gerência
Auditoria Interna

Cargo/função
Superintendente

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Especialista

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Especialista

Compliance

Compliance

Superintendente

Operação
Suprimentos
Suprimentos

Operação
Suprimentos
Contratos

Superintendente
Gerente
Gerente

Nome
Marco Milani
Antonia Nunes
Brito
Daniel Webster
Araujo
Alexandro
Pimenta
Wagner Lelis
Mário Cerejo
Igor Rita

O Quadro da equipe do SGI é o mesmo do período anterior, o qual é considerado, por ora,
adequado frente às demandas de implantação do Sistema Integrado.
A seguir serão apresentados os avanços do SGI para os temas Ambientais (Seção 5.1.1)
e de SST (Seção 5.1.2), a exemplo dos relatórios anteriores.
5.1.1
Sistema de Gestão Integrado - Temas Ambientais
Na presente missão de monitoramento socioambiental independente, ocorrida em
fevereiro de 2021, foram apresentados os avanços possíveis nas questões do SGI, mais
especificamente as evidências do andamento dos procedimentos de gestão voltados para
as questões ambientais.
No quarto Relatório Gerencial Trimestral Sistema de Gestão Integrado foram relatados
os avanços do SGI no período. De maneira geral, foram reportadas as seguintes
atividades:







Continuidade na Elaboração dos documentos da Diretoria de Operação e Manutenção
(DOM) e de Documentos de Manutenção do SGI;
Treinamentos em Temas Ambientais;
Atualização do Levantamento de Requisitos Legais: Apresentação da Planilha Cal
com o atual quadro de atendimento e pendencias;
Atualização do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais: Apresentação das
atividades realizadas e seu status ao final do período;
Avaliação dos Resultados da Auditoria Interna de Meio Ambiente e SST;
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.
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Documentação do SGI
Até fevereiro de 2021 (data da presente missão de monitoramento) foram trabalhados 434
documentos, sendo:






13 políticas;
3 manuais;
42 instruções normativas;
185 instruções de processo;
191 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.
Quadro 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI
Qtd.

Status

02

Grupo de
Verificação e Diretoria

20

Em elaboração

137

Em aprovação

263

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.
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Figura 5.1.1.a
Status dos documentos do SGI em porcentagem

Status dos Documentos do SGI
5% 0% 3%

31%
61%

Aprovado final

Em aprovação

Em elaboração

Verificação e Diretoria

Cancelado

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 Norte Energia.
No último período foi realizada uma revisão desses documentos, e a primeira lista foi
modificada passando a 43 documentos, uma vez que alguns processos foram unificados
para otimização da informação. Assim, o quadro atual dos documentos da Operação
apresenta o seguintes status:



27-Elaborados;
16-Não iniciados

O processo de revisão contou com a participação assídua dos gestores, por meio de
reuniões semanais. Em março de 2021 está previsto o início dos trabalhos para
desenvolvimento dos documentos da Gerência de Manutenção.
Reuniões de Alinhamento e Análise Crítica
No período, foram implementadas as reuniões mensais com Diretoria de Produção e
Implantação, para tratar de assuntos relacionados à gestão ambiental da operação UHE
Belo Monte.
Após o recebimento dos relatórios de auditoria das áreas de SST e MA haverá uma
reunião de análise crítica dos processos.
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Objetivos e Metas do SGI
O status sobre a definição dos objetivos e metas do SGI continua o mesmo do período
anterior. Foi reportado que, devido à situação de pandemia, ainda estão impossibilitadas
as visitas de terceiros à companhia e que o projeto de indicadores declarado no relatório
do SGI anterior foi declinado.
No entanto, no período, a Norte Energia contratou a consultoria Boston Consulting Group
(BCG) com o escopo de revisar o modelo organizacional da companhia.
O levantamento e definição de indicadores faz parte da entrega deste contrato. Ao final
deste trabalho, os objetivos e metas relacionados ao SGI serão da mesma forma definidos
em conjunto com as áreas.
Treinamentos e Formação de Multiplicadores
Durante o período, foram ministrados 2 (três) treinamentos em Meio Ambiente, conforme
segue:



Em novembro/2020 foi realizado a elaboração de material para Formação de
multiplicadores ambientais, pelas áreas de Meio Ambiente e Comunicação;
Em dezembro/2020 realizado a “Formação de multiplicadores ambientais” com a 1ª
turma de colaboradores das empresas Contratadas da Operação e Obras de Entorno
e Indígenas.

Já para o primeiro semestre de 2021 estão previstas as seguintes atividades de
treinamento:







Para janeiro de 2021 foi programada a 2ª turma de “Formação de multiplicadores
ambientais” com os colaboradores das empresas Contratadas da Operação e Obras
de Entorno e Indígenas;
A partir de fevereiro de 2021 terão início os diálogos semanais nas empresas
Contratadas da Operação e Obras de Entorno e Indígenas.
Para os treinamentos dos procedimentos de Meio Ambiente internos da NE estão
previstas novas turmas em fevereiro de 2021;
Está prevista para o primeiro semestre de 2021 a capacitação de colaboradores que
participarão das auditorias internas de SST e MA como ouvintes;
Para março de 2021 foram previstos os treinamentos de Aspectos e Impactos
Ambientais; Gerenciamento de Efluentes Líquidos; Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e Gerenciamento de Produtos Químicos;
Para o mês de abril estão previstos o treinamento em Controle das Emissões
Atmosféricas e Ruído Ambiental e Inspeções de Meio Ambiente.

Os treinamentos apresentam como público-alvo, inicialmente, funcionários internos
constituídos de técnicos, analistas, coordenadores e gerentes.
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Os treinamentos foram realizados à distância, devido às limitações impostas pelo combate
ao COVID-19, e procuraram seguir o Plano Anual de Treinamento ajustado.
Requisitos Legais
No período foi dado andamento ao processo de atualização da Planilha CAL, 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.
Durante a missão virtual de fevereiro de 2021, foi apresentado o status atual da
atualização da Planilha CAL, conforme ilustrado na Figura 5.1.1.b, a seguir.
Figura 5.5.1.b
Status Atual do Levantamento de Requisitos Legais

Conforme se observa na Figura 5.5.1.b, existem 564 requisitos Não Atendidos no
momento e 1341 ainda não avaliados.
Em relação aos temas específicos de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho,
a situação é apresentada na Figura 5.5.1.c. Como se observa, existem 398 itens de MA e
346 de SST ainda não atendidos.
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Figura 5.5.1.c
Status dos Requisitos Legais e Atendimento de MA e SST
Status Meio Ambiente

Status SST

Para os requisitos Não Atendidos vêm sendo 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;
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Responsável pela execução;
Responsável pela gestão;
Última alteração.

Conforme exposto no relatório anterior, foi observado 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 mapeamento de cada dos requisitos dentro da lei ou norma.
Entende-se que o ideal seria a empresa IUS Natura 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 nas
atividades da UHE Belo Monte. O conjunto de atividades realizadas e o seu status é
apresentado no Quadro 5.1.1.b a seguir:
Quadro 5.1.1.b
Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais-Atividades Desenvolvidas
Atividade
1. Treinamento da IP-PR020/2019 Aspectos e
Impactos Ambientais com
os gestores

Área
Superintendência de Operação
Superintendência de Manutenção
Superintendência de Segurança de
Barragens

2. Definição de processos e
atividades pelos gestores

Superintendência de Operação
Superintendência de Manutenção
Superintendência de Segurança de
Barragens

3.Avaliação dos Aspectos e
Impactos pela área de
Meio Ambiente

Superintendência de Operação
Superintendência de Manutenção
Superintendência de Segurança de
Barragens

4.Validação em campo dos
Aspectos e Impactos pela
área de Meio Ambiente e
gestores

Superintendência de Operação
Superintendência de Manutenção
Superintendência de Segurança de
Barragens

5.Validação final com
gestores

Superintendência de Operação
Superintendência de Manutenção
Superintendência de Segurança de
Barragens

Status
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Em andamento
Realizado
Realizado
Em andamento
Realizado
Realizado
Programado
Programado
Programado
Programado
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Destaca-se que parte das atividades de levantamento de aspectos e impactos ambientais
foi realizada com a retomada das vistorias em campo para aferição dos dados obtidos em
gabinete.
Os resultados dos levantamentos de Aspectos e Impactos das atividades operacionais em
Belo Monte e Pimental são apresentados no Quadro 5.1.1.c a seguir.
Quadro 5.1.1.c
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais – Operação em Pimental e Belo Monte
Aspectos
Consumo de energia elétrica
Geração de resíduos não perigosos
Geração de resíduos perigosos
Geração de efluentes
Animais nos acessos
Vazamento e/ou derramamento de produtos químicos
e/ou óleo

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

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

Levantamento de Perigos e Riscos
Segundo informado no Relatório Gerencial Trimestral do SGI do período, o Governo
Federal, por meio da Portaria SEPRT nº 6.730, de 9 de março de 2020, propôs a
reformulação das NRs 01, 07 e 09, gerando alterações que, de certa forma, acabaram por
normatizar o levantamento e avaliação de perigos e riscos. Por este motivo, a Norte
Energia iniciou o planejamento de ações para realização deste trabalho, conciliado com o
atendimento normativo que entrará em vigor em março de 2021. A primeira ação
realizada foi o Treinamento sobre o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para toda a equipe de SST, com carga

32

horária de 12 horas, ministrado pela empresa de consultoria SG4, realizado em novembro
de 2020.
Como próxima atividade está prevista a Elaboração de Plano de Ação para atendimento
à nova NR 01 (fevereiro/2021).
Gestão de Mudanças
Sobre o processo de Gestão de Mudanças, o documento anteriormente elaborado (IPDAF-002/2019-Gestão de Mudanças) mostrou-se ineficiente para absorver todas as
alterações necessárias à empresa, principalmente no período de pandemia.
Assim, será criado um “Comitê Interno de Gestão de Mudanças”, o qual irá discutir entre
partes envolvidas as mudanças necessárias. Sem prejuízo ao exposto, o documento que
rege e registra tais mudanças encontra-se elaborado, mas ainda depende da revisão e
aprovação dos gestores e da Superintendente de Gente e Gestão.
Auditorias Internas
A auditoria interna de Meio Ambiente foi realizada no período de 8 de setembro 2020 a
30 de outubro. Em dezembro/2020 foi realizada a reunião de encerramento da Auditoria
Interna de Meio Ambiente e em janeiro de 2021 foi emitido o relatório final da Auditoria
Interna de Meio Ambiente, com 04 recomendações. O escopo do trabalho foi a análise
dos controles internos associados aos seguintes sub processos:












Identificação e atendimento da legislação ambiental e normas técnicas ambientais;
Gestão do Atendimento das Condicionantes da LO - Licença de Operação Nº
1317/2015 (1ª Retificação);
Processo de Renovação da Licença de Operação Nº 1317/2015 (1ª Retificação);
Eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes domésticos e sistemas de
separação de água e óleo;
Gestão de Resíduos Sólidos;
Qualidade das águas subterrâneas nas áreas de influência dos aterros sanitários de
Belo Monte e Pimental;
Passivos ambientais em áreas suscetíveis de contaminação ambiental;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
Programa de manutenção preventiva dos sistemas de controle ambiental;
Outorgas para uso de recursos hídricos; e
Transporte fluvial e terrestre de combustível para as comunidades indígenas.

Os 04 desvios identificados são apresentados no Quadro 5.1.1.d. a seguir:
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Quadro 5.1.1.d
Desvios, Riscos e Recomendações da Auditoria Interna de Meio Ambiente
Constatação
1. Serviços
de
transporte
terrestre
e
fluvial
de
combustível
para
as
comunidades
indígenas
realizados por Empresas que
não atendem a todos os
requisitos técnicos e legais

Riscos (Alto, Médio, Baixo)
• Risco: Alto
• Acidente ambiental com perdas financeiras e de
reputação e imagem.
• Crime ambiental, multas ou sanções
administrativas (Lei Federal Nº 9.605/98 e
Decreto Federal Nº 6.514/08).
• Interrupção dos serviços e consequente
descumprimento do Plano Básico Ambiental Componente Indígena PBA-CI.

2. Ações inefetivas no processo
de identificação e atendimento
a legislação e normas técnicas
ambientais
3. Falha na implementação das
recomendações da Coordenação
de
Meio
Ambiente
e
Fiscalização para a instalação de
sistema de medição de vazão nas
Estações de Tratamento de
Efluentes ETEs e Caixas
Separadoras de Água e Óleo
CSAOs das usinas
4. Ausência de controles formais
para
monitoramento
da
execução do programa de
manutenção preventiva dos

• Risco: Alto
• Não atendimento a requisito legal implicando em
riscos de sanções administrativas e multas.
• Risco: Médio
• Lançamento de efluentes tratados fora dos
padrões de qualidade estabelecidos pela
legislação podendo implicar em sanções
administrativas e/ou multa, além de impactar no
processo de renovação da LO.

Recomendação e Prazo de Atendimento
• Exigir que as empresas citadas implementem as medidas necessárias para o
pleno atendimento dos requisitos legais e contratuais, provendo o suporte
necessário para que elas possam executar planos de ação para esta
conformidade. Dentre eles, destacamos abaixo os mais urgentes em razão dos
riscos envolvidos:
• Obtenção da licença ambiental para o transporte de produtos perigosos
(combustível);
• Regularização das embarcações junto à Capitania dos Portos e dos veículos
junto à ANTT para o transporte fluvial e terrestre e de combustível,
respectivamente.
• Realização de treinamento de simulados para situações de acidente com
derramamento de combustível;
• Implementação de mecanismos de controle que garantam que os tripulantes das
embarcações e os motoristas e ajudantes tenham participado dos treinamentos e
simulados.
• Prazo: Fevereiro de 2021
• Implementar as medidas necessárias para o atendimento integral dos diplomas
legais, e/ou realizar a contratação de empresa especializada para conduzir as
atividades ainda pendentes.
• Prazo: Fevereiro de 2021
• Instalar nas ETEs e nas CSAOs, em operação nas UHE's Pimental e de Belo
Monte, os equipamentos de medição e controle, por exemplo: fluxômetro e
horímetro, visando verificar se os sistemas estão funcionando de acordo com o
projeto original e se são capazes de atender o padrão estabelecido pelo IFC, ou
se será necessário associar outro tipo de processo, equipamentos, com o objetivo
de melhorar a eficiência dos sistemas.
• Prazo: Maio de 2021

•
• Risco: Baixo
• Comprometimento da eficiência dos sistemas para
o atendimento aos padrões estabelecidos pela
legislação ou pela LO – Licença de Operação

• Elaborar um procedimento formal de acompanhamento sistemático da execução
do programa de manutenção preventiva das ETEs, ETAs e CSAOs de Belo
Monte e Pimental, contemplando, dentre outras atividades, o acompanhamento
da elaboração de planos de ação para as situações de não conformidade ou
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Quadro 5.1.1.d
Desvios, Riscos e Recomendações da Auditoria Interna de Meio Ambiente
Constatação
equipamentos de controle
ambiental (ETEs e CSAOs).

Riscos (Alto, Médio, Baixo)

Recomendação e Prazo de Atendimento
problemas operacionais até a sua conclusão e avalição da eficácia das medidas
implementadas.
• Reavaliar a responsabilidade pela execução desse procedimento.
• Prazo: Janeiro de 2021
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Plano de Atendimento à Emergência
Em 2020, em virtude de a pandemia ter demandado esforços tanto da equipe de SST e da
Brigada de Emergência, na definição e adoção das medidas de prevenção e combate ao
COVID-19, o cumprimento do cronograma dos simulados de emergência do PAE foi
comprometido, sendo que no período avaliado não foram realizados simulados.
Contudo, para o ano de 2021, foi realizada a atualização do cronograma de simulados e
a rotina de realização dos mesmos será retomada, conforme previsto a seguir, na Figura
5.1.1.d.
Figura 5.1.1.d
Cronograma de Simulados de Emergência de 2021

Tendo em vista o exposto, é possível observar que os processos conduzidos pela Brigada
de Emergência estão cada vez mais consolidados, sendo que 100% dos chamados
realizados no período foram atendidos.
Os bombeiros continuam constantemente recebendo capacitações e sendo preparados
para todos os cenários de emergência, como pode ser observado para o caso dos
treinamentos de resgate aquático.
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, com destaque:





Treinamento de multiplicadores do SGI;
Avaliação de Conformidade Legal-Atualização da Planilha CAL;
Definição de Indicadores de processo;
Mapeamentos dos processos;
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Revisar e/ou elaborar instruções;
Análise e aprovação da estratégia de comunicação sugerida do SGI;
Divulgar os modelos de comunicação do Sistema de Gestão – SGI;
Revisar e/ou elaborar instruções.

5.1.2
Sistema de Gestão Integrado - Temas de SST
O desenvolvimento do Sistema de Gestão, em específico para as questões de SST, seguiu
com avanços durante o período, mais especificamente em relação às tratativas para início
da implantação e lançamento de informações no 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 NE mantém o seu propósito de reestruturação da Gestão de SST baseada nos 5 pilares
a seguir detalhados. O importante passo inicial está em curso e corresponde à implantação
do Software Nexo, que consolidará diversas ferramentas de gestão.
1. Atendimento aos Requisitos Legais: a atualização do Sistema CAL tem avançado,
ainda que existam requisitos não avaliados e planos de ação emitidos. A etapa de
atualização tem seus desafios, pois demanda a definição de uma estrutura e análise,
coleta de informação, avaliação de aderência e atualização; se não atendido
completamente, um plano de ação é elaborado e disparado para os responsáveis, sendo
gerido até o seu atendimento. Ainda não há nova previsão de conclusão, já que os
prazos anteriores já foram ultrapassados; além disso, novos requisitos são
disponibilizados para a Equipe de SST analisar a todo momento. No quarto trimestre
de 2020, 841 requisitos foram encaminhados para análise. Do total vinculado a SST,
211 encontram-se não atendidos (e com plano de ação vinculado), 591 pendentes de
avaliação, 553 atendidos e 459 classificados como não aplicáveis.
2. Sistema de Gestão de SST – SGI: como descrito no início da Seção 5.1, o sistema
continua em desenvolvimento e registrou avanços no período. No entanto, algumas
sistematizações precisam avançar com maior velocidade e consistência, tais como:
levantamento de perigos e análise de risco das atividades próprias e terceirizadas;
registro e gestão de não-conformidades; monitoramento e supervisão de
atividades/contratadas;
3. Programa Bem estar (vida saudável e ergonomia): em decorrência do período de
pandemia e reestruturação da empresa (OBZ) para a fase de operação plena, muitas
das ações pretendidas não puderam avançar. Certamente existem evidências de ações
pontuais que cobrem algumas das principais questões de saúde, incluindo ergonomia.
Deve-se também atentar para que haja garantia da cobrança/extensão das ações para
os funcionários das empresas contratadas, para que se garanta uma isonomia de gestão
ocupacional, além da adoção de metodologias de monitoramento adequadas também
para esta área/pilar.
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4. Transformação da Cultura de SST: a NE definiu a necessidade de contratação de
uma experiente consultoria para auxiliar no estabelecimento de uma cultura de SST.
Cogita-se selecionar a Dupont, que possui vasta experiência no desenvolvimento e
implantação de técnicas de gestão relacionadas com a prevenção de acidentes e
desvios. A Eletronorte, por meio de sua controladora, Eletrobras, já firmou contrato
com essa mesma empresa e iniciou os primeiros passos nesta jornada de
transformação. A Equipe de SST acredita que ambos os projetos potencializarão o
objetivo maior de prevenção e disciplina operacional. Neste contexto, foi solicitado
que a NE apresentasse informações de atualização nos próximos relatórios e as etapas
alcançadas, tudo o que permita um acompanhamento mais próximo.
5. Atendimento a Emergências: a estrutura básica para atendimento a emergência e os
principais recursos humanos e materiais já estão disponibilizados em campo. Salvo
algumas pendências pontuais, o empreendimento possui um robusto processo para
atendimento de situações anormais. No período, por sugestão da Consultoria SG4, a
NE decidiu unificar e padronizar suas estratégias de gerenciamento de emergências,
inclusive constituindo um comitê de crise/emergências, ainda que existam outros
subcomitês para gerir as situações temáticas: acidentes do trabalho, barragem,
incêndio, ataques cibernéticos e outros. Da mesma forma, foi solicitado que a NE
apresentasse o desdobramento dessa nova abordagem nos próximos RGT-SST ou
RGT-SGI.
A NE declara ter procedimentos e diretrizes implantados, mesmo que não formalizados.
De fato, não foram identificados desvios críticos ou com ausência de gestão, inclusive
baseado no histórico do projeto, em que o empreendedor sempre buscou melhorar seus
processos e buscar a conformidade legal plena.
No RGT-SST correspondente ao período de outubro a dezembro/2020, a NE demonstrou
de forma temática os principais temas de processos que têm sido acompanhados nas
missões de monitoramento. O formato adotado considerou ações previstas, descrição do
cenário/contexto, apresentação de evidências, análise dos resultados e próximos passos.
Certamente, a proposta é inovadora, mas depende de desenvolvimento e atualização
conforme são desenvolvidos e implantados os processos. Como indicado junto aos
pilares, foi solicitado o reporte de atualização nos próximos relatórios.
A implantação das instruções de trabalho elaboradas pela NE e que deverão ser seguidas
por suas contratadas (trabalho em altura, espaço confinado e bloqueio/isolamento) não
foi explicitamente evidenciada. O monitoramento de desempenho dessas atividades
consideradas críticas ocorre em meio às inspeções de campo, as quais são formalizadas
por meio das listas de verificação aplicadas no contexto do processo de supervisão.
Atualmente, o sistema não possui uma dinâmica que prontamente permita um extrato
temático para avaliar diretamente o nível de adequação e suficiência de controles. Por
outro lado, a Equipe de SST declara realizar constantes análises críticas dos processos
sempre que desvios são registrados e que define uma rotina de atuação para seus técnicos
de forma proativa.
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Alguns assuntos acompanhados nas últimas missões possivelmente convergirão para
implantação até o final do ano. Além das ações em curso pela Equipe de SST para
levantamento de perigos e riscos, elaboração de análise preliminar de risco, determinação
de controle e monitoramento de processos, a revisão das Normas Regulamentadoras 01,
07 e 09 determinam a necessidade de levantamento extensivo de perigos no ambiente de
trabalho, inclusive considerando as atividades de suas contratadas. A NE informou que é
esperada atualização do sistema Nexo para considerar o novo texto da legislação, o que
convergirá no seu atendimento tão logo as informações sejam lançadas no sistema. O
prazo de implantação da nova redação dessas NRs foi postergado para 02/08/2021 pela
Secretaria do Trabalho por meio da Portaria SEPRT/ME nº 1.295, de 2 de fevereiro de
2021.
Para melhor entendimento das novas exigências, a Equipe de SST recebeu treinamento
da consultoria SG4 em novembro/2020. Em relação ao processo do Sistema de Gestão
“levantamento de perigos e avaliação de riscos”, este mantém-se tal como apresentado
nas últimas missões. Não se pode afirmar que esse levantamento é usado como base para
as Análises Preliminares de Risco (APR) associadas com as Ordens de Serviço, por
exemplo. Acontece que, na prática, o elaborador/requisitante da OS no sistema SAP
(Operação e Manutenção) é quem seleciona os riscos e define os controles.
A metodologia de supervisão passou a ter um caráter de assessoria ao invés de
fiscalizador, segundo a Equipe de SST, ainda que o procedimento (PR-DAFSST-001) não
tenha sido alterado. De acordo com as informações recebidas, essa mudança de
abordagem tem como premissa influenciar as suas contratadas no atendimento proativo
dos requisitos legais e não somente após o apontamento e emissão do Registro de Desvio.
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 realizada com a representante dos
Recursos Humanos (RH), foi informado que está em pauta a emissão de procedimento
que disciplina diversos aspectos da gestão efetiva de treinamentos. Considerando que
ainda existirão ajustes na estrutura organizacional de diversos setores decorrentes do
trabalho da BCG para o Orçamento Base Zero, ainda é prematura a proposição de um
cronograma para a implantação deste processo. No entanto, ficou alinhado que os
marcos/etapas dessa reformulação serão apresentados juntamente com informações que
demonstrem o avanço obtido por período.
Nenhuma atualização foi formalizada no RGT-SST sobre a Gestão de fornecedores após
o envolvimento da Superintendência de Suprimentos na última missão de monitoramento.
Assim, uma reunião será programada para avaliar a evolução da proposta de estruturação
de um processo capaz de planejar e gerir contratos de forma mais alinhada com o que se
espera de desempenho de SST por parte das contratadas. Certamente, o processo
atualmente empregado (emissão de contrato e anexos, reunião de integração, supervisão,
reuniões complementares, notificações, retenção de pagamento, etc.) tem sua eficiência e
explicita a atuação da NE, além de garantir a adoção dos principais controles de risco. As
duas contratadas entrevistadas no período (Enesa e Zavattaro) confirmaram a atuação da
Equipe de SST no planejamento e na execução das atividades no contexto de supervisão.
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A auditoria interna de SST realizada identificou pendências que já estavam sendo
consideradas nesses reportes socioambientais. As ações da última auditoria estavam
quase todas finalizadas, mais especificamente sobre riscos derivados dos trabalhos com
eletricidade (NR-10) e prevenção/combate de incêndio (NR-23). Não se evidenciou, por
outro lado, que tenham sido registradas Não-Conformidades para cobrir os apontamentos,
mas sim ações de correção lançadas no sistema da Gerência de Auditorias, com prazos,
responsáveis e situação.
O cenário descrito acima havia acarretado a sugestão de a Equipe de SST elaborar e
manter um plano de ação de implantação do chamado Novo Sistema de Gestão de SST,
que contempla a atualização do banco de legislação, da implantação do Sistema Nexo e
de outras tantas rotinas do setor. 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.
As Não Conformidades registradas pela Equipe de SST para tratar melhorias de alguns
temas foram mantidas sem encerramento no período. Cabe ainda destacar que 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 pôde ser
verificado. Algumas correções/verificações estão associadas ao Software CAL, que gere
o acompanhamento dos Requisitos Legais.
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, está em pauta 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.
Como próximos passos, as Equipes de SST e SGI declararam os seguintes pontos a serem
trabalhados nos próximos meses:






Finalização do lançamento de dados e informações no Sistema Nexo, de modo a
iniciar sua utilização plena (fevereiro/2021);
Conclusão, aprovação e implantação do procedimento de controle de acesso de
funcionários e prestadores de serviço (julho/2021);
Continuação dos treinamentos e apoio na elaboração de procedimentos de outros
setores que mantenham relação com SST (constante);
Elaboração de Plano de Ação para a implantação da NR-01 revisada no que concerne
ao PGR/GRO (fevereiro/2021);
Avanços no atendimento das recomendações do Relatório Técnico das Instalações
(RTI) referente à NR-10 (dezembro/2021), inclusive com o apoio do Engenheiro
Eletricista recém-contratado para esta gestão;
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Finalização das inspeções dos vasos de pressão remanescentes e emissão dos
respectivos prontuários (dezembro/2021) e lançamento das ações de manutenção e
inspeção no sistema;
Continuação da avaliação e atualização da Planilha CAL;
Eliminação das pendências de exames ocupacionais decorrentes do decreto que
suspendeu a obrigatoriedade de renovação dos ASOs (fevereiro/2020);
Implantação da Sinalização Horizontal e Vertical definitiva;
Implantação da Cultura de SST;
Avaliação dos riscos ergonômicos e proposição de uma gestão desses aspectos (NR17);
Diagnóstico, avaliação e definição de ações para a segurança de equipamentos e
máquinas (NR-12);
Execução dos simulados previstos no cronograma de 2021;
Eliminação de pendências, realização de acompanhamento da vistoria do Corpo de
Bombeiros para a obtenção do Auto de Vistoria;
Continuidade dos processos de Levantamento de Aspectos e Impactos/Perigos e
Riscos associados com a implantação do PGR/GRO;
Manutenção do SGI nas áreas (verificação de adesão/alinhamento com
gestores/treinamentos);
Treinamento das Instruções elaboradas (Operação).

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. Dentre as ações, estão a emissão e a manutenção do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO). Também está mantida a gestão da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA), gestão dos treinamentos legais de funcionários próprios,
e controle da entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Em resumo, os
principais compromissos legais estão assegurados para os funcionários da Norte Energia.
Como indicado acima, a implantação das diretrizes revisadas da NR-01 trará mudanças
no processo de identificação, organização, gestão e monitoramento dos perigos aos quais
os funcionários próprios e terceirizados estão expostos.
A NE evidenciou ter conduzido nova eleição para renovação da sua Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA) em novembro/2020, inclusive mantendo as reuniões
periódicas. A eleição transcorreu de forma adequada e segura, considerando que o
processo de eleição é feito por meio dos terminais de computadores de cada funcionário
logados por suas chaves de acesso, fato que garante o sigilo da votação. No período
também foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT).
Em resumo, todas as ações encontram-se alinhadas com o que determina a NR-05.
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 Norte

41

Energia, 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 quando a
reestruturação da empresa a partir dos resultados do OBZ.
5.1.3
Estrutura Organizacional
MA
Para a condução do SGI, atualmente estão envolvidos 21 colaboradores de 7 diferentes
superintendências, como já apresentado no Quadro 5.1.a. Esta estrutura deverá ser
ampliada após a formação de agentes multiplicadores.
Destaca-se ainda que a NE conta com a empresa SG4 como apoio operacional fixo nas
demandas de revisão e elaboração de novos procedimentos.
SST
A gerência e a equipe de gestão de SST da NE são compostas pelos profissionais
apresentados no Quadro 5.1.3.a, a seguir. Durante o trimestre avaliado não houve
alterações no contingente.
Quadro 5.1.3.a
Composição da Equipe de SST
Função
Gerente de Assuntos Administrativos e SST
Coordenador de SST
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnicos de Segurança do Trabalho – Gestão
Técnicos de Segurança do Trabalho – Campo
Enfermeira do Trabalho
Auxiliar administrativo
Estagiário de SST
Brigadistas (distribuídos em turnos nas duas usinas)

Quantidade
Julho a
Outubro a
setembro/2020
dezembro/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.
A Equipe de SST tem se dividido entre diversas atividades de desenvolvimento
(formulação de procedimento e novas diretrizes, por exemplo) e implantação de sistemas
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(Nexo e CAL, por exemplo), além da rotina já implantada de acompanhamento e gestão
das empresas contratadas. Essa variada distribuição de atividades é algo crítico que tem
sido considerado constantemente pela gerência do setor.
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.
Neste período de ações de combate ao COVID-19, tem sido mantido 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.
Segundo informado pela Eletronorte ao longo das reuniões virtuais da auditoria, a equipe
de apoio aos controles ambientais será reforçada, devendo atingir um total de 6 pessoas,
que irão se revezar entre as duas unidades geradoras.
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. Todas as evidências de sua gestão ao longo do trimestre foram apresentadas nos
Relatórios Gerenciais Mensais (RGM-E), sendo que os temas/equipamentos gerenciados
são:








Kits ambientais
FISPQs – Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos
Potabilidade
Estação de Tratamento de Água-ETA´s
Estações de Efluentes Sanitários-ETE’s
Efluentes Industriais, e
Resíduos

Desvios identificados têm sido alvos de ações corretivas em todos os momentos e são
evidenciados nos Relatórios Gerenciais Mensais. Por exemplo, em outubro e novembro
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de 2020, foi verificado por meio do SGP-Sistema de Gestão de Projetos da Norte Energia
que a Eletronorte não apresentou os Relatórios Gerenciais Mensais (RGM-E).
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. Em janeiro de 2021 deu-se início ao monitoramento de emissões por meio da
técnica de opacímetro na aplicação da Escala de Ringelman em sua frota.
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 da última missão de monitoramento, a Eletronorte participou da reunião
programada e descreveu as atualizações do período. Demonstrou que manteve o foco na
resolução de pendências e manutenção da rotina instaurada. Declarou o ingresso de
Engenheiro de Segurança do Trabalho na equipe para rodízio periódico de profissionais.
A prestação de informações de monitoramento continua unificada pela NE em seus RGTSST, impossibilitando análise mais detalhada do desempenho da disciplina. O período
também foi marcado pela decisão da NE em trabalhar suas contratadas de forma mais
assistencial, com o intuito de garantir que as correções de desvios sejam mais perenes.
De encontro a isso, o Coordenador de Segurança da Eletronorte informou que a
controladora Eletrobrás firmou contrato de assessoria com a Dupont, bastante renomada
em gestão de SST. Segundo as informações, o processo de implantação está em vias de
iniciar e tende a convergir com as tratativas da NE para a busca de empresa de assessoria
para o Pilar 4. Transformação da Cultura de SST, que possivelmente será a mesma,
proporcionando um cenário de potencialização de esforços.
A Equipe de SST da Eletronorte também apresentou um novo sistema de emissão de
Análise Preliminar de Risco (APR), que está em curso e permitirá melhorias no processo
de identificação de perigos e determinação de controles para as atividades realizadas em
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campo. Nesse sentido, espera-se que sejam apresentadas atualizações na próxima missão
sobre a melhoria implantada.
A equipe apresentou alguns procedimentos operacionais elaborados:







OGGTC-POS-026.1 – Inspeção de Segurança em Cabos de Aço;
OGGTC-POS-026.2 – Içamento, Transporte e Movimentação de Carga;
OGGTC-POS-026.3 – Prestadores de Serviço;
OGGTC-POS-026.4 –Uso de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas;
OGGTC-POS-026.5 – Veículos da Eletronorte;
OGGTC-POS-026.6 – Elaboração de Ordem de Manutenção.

O formato de monitoramento empregado nesta missão contou com a elaboração de
apresentação de controle implantado por algumas das contratadas da Norte Energia, o que
também incluirá a gestão da Eletronorte na próxima missão, inclusive para apresentar
evidências objetivas de aderência aos procedimentos acima.
Nenhum dado adicional decorrente do monitoramento interno (executado pela própria
Eletronorte) foi apresentado no RGT-SST, não sendo possível comparar com o reporte da
supervisão apresentado pela NE.
Em relação à migração da metodologia de gestão de risco no âmbito das NR 09 (PPRA),
NR 07 (PCMSO) e NR-01, recém-revisada para a exigência de Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais (GRO), a Eletronorte declarou não ter a definição clara das alterações.
Neste contexto, a NE deve incluir, nos próximos reportes (RGT-SST), a atualização das
ações em curso, ações planejadas e resultados desta mudança de cenário, seja para
funcionários próprios, seja para suas principais contratadas, dentre elas a Eletronorte.
Em relação às pendências, os temas que mais acumularam registros foram equipamentos
de proteção contra incêndio, iluminação e transporte de combustível. Sobre a gestão dos
recursos de proteção contra incêndio, a NE informou que assumiu o controle e gestão dos
extintores e segue com a resolução de pendências nos hidrantes, ainda que já estejam
operacionais. Em relação à iluminação, aparentemente existe algum tipo de problema
sistêmico que carreta recorrência de falhas, fato que não foi solucionado até o momento,
segundo a Eletronorte.
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.
Segundo informado, no período ocorreu a mobilização de gerente responsável pela
manutenção das estruturas, cuja posição já estava prevista no organograma do setor. O
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cargo se faz necessário para melhor gerir as atividades de manutenção e eventuais reparos
requeridos, inclusive pela importância do tema.
Um novo ciclo de treinamentos está cogitado para os próximos meses, considerando
mudanças de equipe e a nova fase do empreendimento (operação plena).
A NE informou ter concluído o 2º ciclo de 2020 de manutenção das estruturas e iniciado
o primeiro ciclo de 2021, já considerando a expansão da faixa de trabalho/segurança
recomenda pelos consultores.
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. No período, foi reportado acidente com dois funcionários da
empresa, mais especificamente na atividade de roçagem com equipamento, sendo um
com afastamento e outro sem afastamento.
Em relação ao Capítulo de Emergência de Barragens, continuam em curso as tratativas
para adoção das ações após cessarem as restrições ocasionadas pela pandemia de Covid19. As atividades previstas correspondem à realização de novas rodadas de reuniões e
simulados de emergência.
Cabe destacar que, no período, houve reunião de alinhamento com a nova coordenação
da Defesa Civil de Vitória do Xingu, que teve alteração na composição.
Plano de Atendimento a Emergência – PAE
O Plano de Atendimento a Emergia (PAE) da UHE Belo Monte encontrava-se em
processo de revisão em decorrência de publicação da revisão da legislação estadual em
2019. No entanto, enquanto o documento aguardava aprovação pela diretoria para ser
publicado, por recomendação da Consultoria SG4, um documento único para gestão de
emergências deveria ser criado, inclusive com diretrizes para estabelecimento e
manutenção de um comitê. A partir disso, subcomitês poderiam ser instituídos a depender
do fator motivador. Dentre eles, acidentes típicos (com trabalhadores), incêndio,
ambientais, cibernéticos, de barragem, entre outros.
No contexto acima, o novo documento não está finalizado ou emitido. Um cronograma
de simulados foi estabelecido para 2021 (incluindo o período entre outubro e
novembro/2020, coberto por este reporte), inclusive considerando a priorização de temas
e a lacuna de treinamentos decorrente da impossibilidade de realização durante o período
de pandemia. O evento programado para janeiro/2021 acabou sendo realizado em
fevereiro e correspondeu ao cenário de colisão/abalroamento. Na avaliação da equipe,
diversos pontos de melhoria foram registrados e encaminhados para treinamento. A
próxima missão de monitoramento dedicará um período à avaliação das observações e
das ações adotadas para melhor atendimento.
Diferentemente dos RGTs anteriores, este 32º Relatório trouxe informações quantitativas
da verificação feita dos principais recursos para a proteção contra incêndio, inclusive
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evidenciou a aplicação de check-lists pelos integrantes da Brigada. Esta metodologia está
respaldada em uma Instrução de Trabalho, que está em aprovação. A NE garantiu que
todos os apontamentos foram prontamente solucionados, inclusive aqueles relacionados
com a proteção passiva da UHE Belo Monte, único item pendente de instalação para que
a vistoria do Corpo de Bombeiros possa ser solicitada.
A Equipe de Saúde declarou possuir todos os recursos necessários para o atendimento a
emergências, contando com ambulâncias, ambulatório instalado na UHE Belo Monte,
Equipe capacitada qualificada e diversos exercícios de mobilização de recursos.
A Brigada de Emergência, ainda que não tenha realizado simulados no período,
demonstrou ter realizado diversos exercícios de mobilização de recursos, ou seja,
montagem/desmontagem, manobras, movimentações, entre outras. Os atendimentos a
incêndios florestais, resgate de pessoas da vizinhança e de animais, quando acionados,
também proporcionam melhoria de performance.
Sobre a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a Norte Energia indicou
ter obtido êxito no protocolo dos projetos de ambas as usinas que haviam sido extraviados
no Corpo de Bombeiros. A taxa referente à vistoria da UHE Pimental já foi paga e
atualmente aguarda-se a sua realização. No caso da UHE Belo Monte, segue pendente a
instalação da proteção passiva, a partir do que a taxa de vistoria poderá ser paga. Nesse
contexto, é esperado que estas pendências sejam sanadas em breve.

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 outubro a dezembro 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 32º RSAP, nos dados coletados nas reuniões
telefônicas realizadas entre 22 e 26 de fevereiro de 2021; além dos documentos
complementares solicitados e enviados pela NE (ver Lista de Documentos Analisados no
Anexo 1 e Reuniões Realizadas no Anexo 2).
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6.1
Sumário do Status da Construção / Operação
6.1.1
Status da Construção
6.1.1.1
Obras Principais
Com a finalização do período construtivo do empreendimento, permanecem em execução
atividades relacionadas à desmobilização de estruturas de apoio, atividades de PRAD,
obras do entorno (ver Seção 6.1.2) e indígenas.
6.1.1.2
Obras do Entorno
As informações sobre o avanço das Obras do Entorno (OE) no período foram obtidas no
32º RSAP.
Conforme ressaltado pela NE no 32º 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 ressaltar que no período anterior 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”.
Segundo o 32º RSAP, as análises de suficiência dos equipamentos sociais relacionados à
saúde e à educação é apresentada ao IBAMA nos relatórios consolidados semestrais, no
âmbito do Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos. O penúltimo
relatório sobre o andamento das ações referente a esse projeto foi prestado no 17º RC,
com repasse ao Ibama em 31/01/2020. Além disso, os dados correspondentes ao 1º e 2º
semestres do ano de 2020 estarão consolidados no 19º RC, a ser protocolado no órgão
ambiental em 31/03/2021.
Reitera-se que nessa etapa do empreendimento as obras de infraestrutura relacionadas à
educação continuam concentradas nas tratativas relacionadas às escolas para atendimento
do público ribeirinho. No caso da educação, seguem-se as tratativas relacionadas a escolas
para atendimento do público ribeirinho.
No que diz respeito à saúde, continuam em andamento as tratativas para definição, junto
à municipalidade, sobre a execução da obra do Hospital Materno Infantil, considerando a
elaboração conjunta com o Município de Altamira, do novo Termo de Compromisso (TC)
para construção do Hospital, definindo os compromissos entre as partes, cuja a minuta
encontra-se em nova análise pela municipalidade.
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Em relação aos Projetos integrantes do Plano 5, através das CE 0337/2018-SSAI, em
06/06/2018, e CE 0667/2019-SSAI, em 04/10/2019, foram enviadas ao IBAMA as
comprovações de encerramento do Projeto de Saneamento em Vitória do Xingu (5.2.19)
e do Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal (5.3).
Em relação à implantação e operação de aterros sanitários, encontra-se ainda pendente a
questão do aterro para atender à sede municipal de Anapu e à localidade de Belo Monte
do Pontal. 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 à transferência das famílias para o RUC Tavaquara (antigo Pedral), a Norte
Energia emitiu em 23/09/2020, a CE 0530/2020-SSAI, para a Prefeitura Municipal de
Altamira, onde solicitou a disponibilidade das secretarias municipais para a realização de
reuniões temáticas, de forma remota, para discutir e alinhar sobre a operação dos
equipamentos públicos nesse reassentamento, considerando ser uma condição para a
transferência das famílias. Posteriormente, a solicitação foi reiterada junto ao município,
por meio da CE 0825/2020-SSAI em 30/10/20201, em função de não ter havido
manifestação da municipalidade. Em dezembro de 2020, junto com a nova administração
da prefeitura de Altamira, que tomou posse em janeiro de 2021, realizou visita ao bairro
para apresentação da conclusão das obras e solicitou alinhamento acerca do
funcionamento dos serviços públicos no bairro e da continuidade das reuniões remotas
do GT Tavaquara.
No período, foi dada continuidade no encaminhamento mensal ao IBAMA, do relatório
técnico relativo ao Plano de Requalificação Urbana (PRU). Até dezembro de 2020, foram
enviados 82 (oitenta e dois) relatórios nesse novo formato, sendo abordadas as obras que
já foram concluídas nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e na localidade de Belo
Monte do Pontal (Anapu). Os reportes atualizados estão relacionados basicamente à (i)
Remoção da Ponte da Peixaria; (ii) Sistema de Abastecimento de Água de Altamira; (iií)
Construção do Aterro Sanitário de Anapu; (iv) Mercado do Peixe; (v) Reurbanização da
Orla e (vi) Repasse dos Parques.
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.
As empresas executoras que atuam na operação do Complexo Belo Monte são:


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;
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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 Engenharia – responsável pela manutenção dos acessos externos e
conservação das estruturas de terra e rocha (barragens e diques), estradas e vias de
acesso
Mota Engenharia – responsável pela manutenção e conservação das vias de acessos
internos e não pavimentados;
Valecam - responsável pela implantação e manutenção de “melhores caminhos” e
pontos de encontro para 13 comunidades dentro das zonas de autossalvamento
(ZAS), na zona rural dos municípios de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.

Além dessas, atuam também as empresas Cidade Limpa, JM Serviços e Rocha
Engenharia.
Já as empresas envolvidas nas obras indígenas e nas obras do entorno são:



Executoras envolvidas nas obras indígenas: F.A Navegações, G G S Martins, Giro
Máquinas, Glautter Patrick, Iriri, JCJ Illuminare, LB Transportes, Sollus Engenharia
nas Obras indígenas.
Executoras envolvidas nas obras do Entorno: Hidro Ambiental, Hidro Brasil, HMC
Frugone, Machado e Acosta, Proterra, Sete, Tontini, Usitech, Zavattaro e Tontini.

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 32º RSAP, aquelas obtidas durante as reuniões telefônicas
realizadas entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2021 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 32º RSAP e na videoconferência sobre o PCAI realizada
em 23/02/2021, com a participação de representantes apenas das empresas NE, Ferreira
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Rocha e ENGESEMBRA, sendo que esta última assumiu a Supervisão Ambiental dos
serviços remanescentes das Obras Principais.


Tratamento da água para abastecimento

COMGEV:
Na conferência realizada em 23/02/2021 foi informado e evidenciado pela NE, por meio
de fotografias, que a empresa HIDRO BRASIL POÇOS ARTESIANOS LTDA deu
seguimento aos serviços contratados, tendo sido realizado o tamponamento dos 9 poços
tubulares profundos existentes na área anteriormente ocupada pelos alojamentos e
refeitórios do COMGEV. Desta forma, considera-se que foi dado tratamento adequado
para a situação indesejável de vulnerabilidade para contaminação do aquífero. Resta
apenas a formalização do encerramento das outorgas de captação de água subterrânea
junto ao órgão de recursos hídricos estadual.


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.
A GRI assumiu as atividades, 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 do Sítio Belo Monte, 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, a 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). A planta de localização dos poços, fornecida pela NE,
permite 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
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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. 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. Na planta de
localização dos poços, fornecida pela NE, é possível verificar que o Poço 01 está
localizado a montante do aterro sanitário e os demais estão localizados a jusante.
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) foi pontuado 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.

No 32º RSAP a NE informou que:
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“Nos demais monitoramentos realizados não foram apresentados valores de DBO
fora do valor máximo permissível”. Isso seria suficiente para “...afirmar que não
existe infiltração de chorume proveniente do Aterro Sanitário”.
“Os poços estão em fase de análise técnica quanto a turbidez, se for necessário serão
executados novos poços de monitoramento”.
E, finalmente, que “... a Norte Energia informa que continua com o mesmo
posicionamento de que o procedimento realizado atende as normas para coleta de
água subterrânea, este mesmo procedimento é realizado em outros monitoramentos
do PBA, porém o assunto está em fase de análise técnica sobre os aspectos
construtivos e geológicos, caso necessário poderão ser executados outros
procedimentos”.

As afirmações acima foram reproduzidas como constam no 32º RSAP e são consideradas
como insuficientes para esclarecer os aspectos inicialmente apontados ao longo das
missões de monitoramento. Não foram apresentados laudos de análise ou relatórios
técnicos que suportassem essas afirmações, especialmente com relação aos valores de
DBO apurados nas análises realizadas anteriormente.


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 como 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 encerraram a referida atividade nas áreas antes sob responsabilidade do CCBM.
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 reproduzidas
as observações já apresentadas no relatório da missão de monitoramento anterior:


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
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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.

No 32º RSAP, a NE apenas informou que foi realizada uma nova solicitação para a
realização de coletas de amostras para análise dos parâmetros de metais pesados na área
do Galpão de Decapagem e na área de desmoronamento próximo à central de resíduos.
Não foram apresentados laudos de análises ou relatórios técnicos complementares.


Destinação de resíduos de madeira de construção civil

No Sítio Belo Monte foi formado, ainda durante a montagem da segunda parte da Casa
de Força, um grande depósito de madeira de construção civil e de embalagens dos
equipamentos. O depósito está localizado em área próxima do antigo Plant de
Combustível, que anteriormente foi utilizado como bota-fora.
Em 24/12/2020, através do Ofício 774/2020/COHID/CGTEF/DILIC, o IBAMA emitiu a
autorização para o enterrio da madeira da construção civil em área adicional, a qual deve
ser objeto de PRAD após o término da atividade.


Observações das Inspeções de Campo da Auditoria Independente

Conforme já informado no relatório da missão de monitoramento anterior, na
teleconferência sobre o PCAI, realizada em 23/02/2021, foram revisados os aspectos mais
relevantes do controle e supervisão ambiental da Obra Principal durante o ano de 2020.
Desde 13/10/2020 encontra-se mobilizada a 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
A empresa Engesembra vem atuando desde outubro de 2021 como coordenadora da
supervisão ambiental do PCAI, das obras do entorno e indígenas e da Gestão Ambiental
da Operação e Manutenção da UHE Belo Monte desde o encerramento das atividades da
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BIOCEV em junho e após o período intermediário em que a supervisão foi realizada pela
própria NE.
O efetivo que atua nas atividades é composto por 1 coordenador de meio ambiente e 4
analistas ambientais, dois para verificação do PCAI, 1 para as Obras do Entorno e 1 para
as Obras Indígenas.
As atividades de Supervisão Ambiental seguem os Padrões de Sistema de Supervisão
Ambiental. No início de suas atividades, a empresa realizou a revisão dos seguintes
métodos e ferramentas:






RMA - Relatório de Meio Ambiente, emitido com periodicidade mensal,
apresentando todas as informações pertinentes relativas à gestão ambiental do escopo
do contrato que a executora vem atuando;
Procedimento IP-PR-046_2019 - Gerenciamento de Efluentes Líquidos;
Procedimento IP-PR-00x_2020 - Controle das Emissões Atmosféricas e ruídos;
Procedimento IP-PR-057_2019 - Inspeções de Meio Ambiente;
Procedimento IP-PR-047_2019 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Além dessa revisão, foi feita uma reestruturação da Planilha de Gestão de RDs e RNCs,
de forma a automatizar e abranger toda gestão necessária para o acompanhamento dos
Registros de Desvio elaborados pela Engesembra, contemplando informações quanto a
status, pareceres de campo, prazos e demais informações pertinentes relacionadas aos
RDs e RNCs.
A Engesembra também implementa o LAIAS-Levantamento de Aspectos e impactos
Ambientais das contratadas e da NE.
De acordo com os RGMEs elaborados pela Engesembra no trimestre, as atividades
desenvolvidas pela empresa no período incluíram:











Elaboração de PTD - Plano de Trabalho Detalhado e cronograma físico financeiro no
início das atividades (em outubro);
Vistorias de campo nas obras do entorno, alinhamento das equipes e elaboração de
documentos em escritório;
Gestão de vistorias em campo e registros de desvio, análise crítica de evidências e
planos de ação das executoras nas obras do entorno;
PCA-I, alinhamento entre as equipes, elaboração e revisão de documentos do sistema
de gestão ambiental em escritório;
Coordenação das Reuniões do PCA-I, obras do entorno e indígenas;
Coordenação das Reuniões da Operação (a partir de novembro);
Análise crítica dos RGM-Es referentes às executoras do PCA-I;
Análise crítica dos documentos e relatórios das obras do entorno;
Revisão dos Procedimentos de Gestão da NE;
Gestão de documentos junto à Norte Energia;
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Elaboração, revisão e treinamento das LAIAS das contratadas das obras do entorno
e indígenas (a partir de novembro);
Elaboração e revisão das LAIAS da Operação (a partir de novembro).

6.2.1.3
Supervisão Ambiental das Obras do Entorno e em Terras Indígenas
Na 31ª missão de monitoramento, 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.
Conforme já informado, desde outubro de 2020 foi adotado o novo sistema de supervisão
ambiental, o qual é operacionalizado pela ENGESEMBRA. 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

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
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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.
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.
A decisão pelo 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 informou que irá propor 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.
Também 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.
No 32º RSAP (Anexo 12) foi apresentado o Relatório Trimestral da Fiscalização
Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas, 4º Trimestre de 2020, elaborado pela NE,
o qual foi objeto desta análise. O detalhamento dos resultados da fiscalização ambiental
foi solicitado durante a missão de monitoramento, mas infelizmente não havia sido
enviado até o encerramento deste relatório. Além disto, os resultados da Supervisão
Ambiental parecem ter sido apresentados de maneira incompleta no 32º RSAP, uma vez
que a Operação das UHE não foram tratadas em nenhum relatório. Posteriormente, a
pedido da consultoria independente, os Relatórios da Engesembra foram enviados para
análise.
Resultados da Supervisão das Contratadas, conforme consta no Relatório Trimestral da
Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas, 4º Trimestre de 2020
No período, 20 contratos foram avaliados. No entanto, não foram detalhados os resultados
obtidos na avaliação de cada empresa. Foi informado no relatório que 8 novos contratos
passarão por avaliação e categorização para enquadramento da fiscalização, mas não
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foram apresentados os resultados da categorização, ou seja, quais foram considerados de
risco baixo, médio e alto.
Os funcionários de 8 empresas avaliadas receberam treinamento a título de integração
para a mobilização do contrato, objetivando atender ao 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.
A supervisão ambiental destas contratadas é baseada na aplicação de listas de verificação,
as LVs. No entanto, no relatório fornecido, apesar de ser apontada a emissão de 174
registros de desvios (RDs), não foram fornecidos detalhes sobre a quantidades de LVs
realizadas e a quantidade de empresas/contratos verificados.
Do total de 174 RDs, 50 RDs (28%) corresponderam a problemas de gerenciamento de
resíduos sólidos e 37 RDs (21%) corresponderam a Licenças e Autorizações.
A documentação complementar encaminhada após a missão de monitoramento incluiu o
envio dos Relatórios Gerenciais Mensais da Executora (RGM-E) da ENGESEMBRA,
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, os quais apresentam as
atividades e resultados da “Supervisão Ambiental do PCAI, obras de entorno e indígenas
e Operação e Manutenção da UHE Belo Monte” e permitem um entendimento muito
melhor da fiscalização ambiental mantida pela NE sobre as suas contratadas. Por meio da
documentação complementar é possível verificar que as atividades da ENGESEMBRA
são divididas em 2 pacotes de trabalho, a saber:




Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) e Gestão Ambiental da
Operação: inclui as contratadas diretamente vinculadas com a operação e
manutenção da usina. Até dezembro de 2020, as contratadas eram as seguintes:
Eletronorte, Mota Engenharia, Zavattaro Engenharia, Manserv, GRI, Cidade Limpa,
JM Serviços, Valecam, Rocha Engenharia.
Supervisão Ambiental das Obras do Entorno e Indígenas:
 Obras do Entorno: Até dezembro de 2020, as contratadas eram as seguintes:
F.A Navegações, G G S Martins, Giro Máquinas, Iriri, JCJ Illuminare, LB
Transportes, Sollus Engenharia.
 Obras em Terras Indígenas: Até dezembro de 2020, as contratadas eram as
seguintes: Hidro Ambiental, HidroBrasil, Hidro Carajás, HMC Frugone,
Machado e Acosta, Proterra, Sete Eletromecânica, Tontini, Usitech,
JMagalhães e Zavattaro e Tontini.

As atividades relatadas como de realização rotineira pela ENGESEMBRA, com relação
as obras do entorne e indígenas, são as já listadas na Seção 6.2.1.2.
Com relação ao novo sistema de supervisão ambiental, foi possível verificar o grande
esforço que vem sendo realizado para uniformizar as exigências por parte da NE,
estabelecer padrões para as atividades e apresentação de resultados por parte das
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contratadas. Foi possível verificar, também, evidências específicas das atividades e/ou
controles:









Acompanhamento junto às empresas contratadas quanto ao cumprimento /
atendimento aos procedimentos ambientais da Norte Energia;
Realizações de reuniões para alinhamento com as empresas contratadas;
Acompanhamento e atualização das planilhas de gestão de RDs e RNCs;
Vistorias em campo e os correspondentes Relatórios de Inspeção Ambiental (RIA);
Gestão de RDs, RNCs e Planos de Ação, por meio de planilhas, gráficos, atas de
reunião e quadros resumo (Quadro de registros de RDs e RNCs);
Elaboração de Planilhas LAIA para a NE e grande número de contratadas;
Treinamentos junto as contratadas para elaboração do novo modelo de RMA
(Relatório Mensal de Meio Ambiente) e de Plano de Ação para atendimento de RNCs
e RDs;
Elaboração de mapas com o georreferenciamento de RDs e RNCs.

Análise dos relatórios apresentados
O Relatório Trimestral da Fiscalização Ambiental das Obras de Entorno e Indígenas não
representa com fidelidade a natureza e quantidade de atividades e documentos gerados no
âmbito da Supervisão (ou Fiscalização) Ambiental dos Contratos de Obras do Entorno e
em Terras Indígenas. 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.
Os RGM-E da ENGESEMBRA, por sua vez, são mais completos, sendo apresentada uma
grande quantidade de informações brutas (atas, vistorias, registros, planilhas e outros) e
consolidadas (estatísticas, gráficos e quadros resumos). A verificação desta série de
relatórios permite afirmar que existe um sistema operacional e abrangente que acompanha
regularidade, atividades, desvios e ocorrências acidentais das obras em execução na
região que ficou definida como o entorno da UHE Belo Monte e nas Terras Indígenas
onde a NE atua. Apesar disto, a análise dos documentos anexados ao relatório sugere a
necessidade de redobrar atenção nos seus aspectos formais, como, por exemplo, na
revisão dos textos dos registros de desvios e das atas de reuniões, que, por vezes, podem
se mostrar de difícil compreensão para pessoas externas ao sistema.
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
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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.
No 2o semestre de 2020, ou mais especificamente entre outubro e dezembro de 2020, não
foram realizados os serviços previstos de manutenção e monitoramento das áreas de
PRAD. Isso ocorreu por decisão da NE em razão da dificuldade de colocar as equipes em
campo durante a pandemia de COVID-19.
A próxima campanha de manutenção e monitoramento está prevista para maio a julho de
2021, mas a sua realização está sujeita a nova avaliação da evolução da pandemia. Mesmo
com a suspensão das atividades, é importante registrar que a contratação da empresa para
realização de manutenção e monitoramento não foi concluída.
A presente Seção foi atualizada com as informações fornecidas na videoconferência
realizada em 24/02/2021 e nas informações complementares enviadas posteriormente
como parte da 32ª 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
2020/2021
Total

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

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

(*) valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas acumuladas por Ano
Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2019.
(**) valores atualizados com informações do Quadro 2.5.1 – Balanço Geral de Áreas plantadas acumuladas por Ano
Agrícola, apresentado no RGM-E PRAD, de março de 2020.

A Tabela 6.2.2.b apresenta os quantitativos efetivamente realizados entre os anos de
2012 a 2020. Com relação 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
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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)

Plantio
com
herbáceas
(ha)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Totais

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

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

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Quincôncio
(ha)
0,62
96,78
3,42
36,89
27,40
95,36
209,73
5,55
0,00
565,75

Plantio de
Arbóreas /
Metodologia
Nucleação (ha)

Área Total
Recuperada
(ha)

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

0,62
145,55
203,14
580,41
192,90
123,56
216,20
145,01
0,00
1607,39

A Tabela 6.2.2.c 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 permanecem com
a sua realização postergada.
Tabela 6.2.2.c
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

A Tabela 6.2.2.d 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.d
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Ano
2014
2015
2016

Campanha de monitoramento e
manutenção
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
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Tabela 6.2.2.d
Áreas remanescentes para o PRAD no Sítio Belo Monte (em ha)
Ano
2017
2018
2019
2020
2021

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

Porcentagem de sobrevivência de mudas
74,9
63,4
88,7
86,2
84,0
79,1
81,5
Não foi realizada devido à pandemia
Previsto para maio a julho
Previsto para outubro a dezembro

Em 21/05/2020 foram emitidos o Ofício 310/2020/COHID/CGTEF/DILIC e o Parecer
Técnico 28/2020/COHID/CGTEF/DILIC, que resolveram algumas questões que se
arrastavam desde a análise dos 11º, 12º, 13º, 14º e 15º RC (Parecer Técnico 109/2019
COHID/CGTEF/DILIC). Foi aceito o uso, nos próximos plantios, de espécies herbáceas
exóticas de adubação verde, mas deve ser dada preferência para as espécies nativas do
Bioma Amazônico. Por outro lado, foi vedado o uso de gramíneas exóticas nos próximos
plantios e devem ser adotadas práticas de controle e erradicação de gramíneas e herbáceas
exóticas na manutenção de plantios já realizados.
Durante a conferência de 24/02/2021 foram relatados, pela equipe da NE responsável pela
implantação e manutenção do PRAD, os entendimentos realizados com o IBAMA para
desvincular do projeto algumas áreas nos Sítios Belo Monte, Bela Vista e Pimental. Essas
áreas foram escolhidas para receberem depósitos de pedra, areia e outros materiais de
construção para atendimento de manutenções emergenciais nas barragens e diques dos
reservatórios Xingu e Intermediário. As áreas solicitadas foram as seguintes: antigo
refeitório e escritórios do Sítio Bela Vista (2,42 ha), antigo alojamento da Andritz no Sítio
Pimental (2,04 ha) e antigo almoxarifado de materiais elétricos e mecânicos do Sítio Belo
Monte (2,38 ha).
O IBAMA não fez restrições ao redirecionamento do uso das áreas, mas para o Sítio Bela
Vista, em razão deste já ter o seu PRAD implantado, foi solicitado o censo das mudas
plantadas e o transplante das mudas de espécies ameaçadas, conforme as listas oficiais do
MMA e COEMA e também da CITES e IUCN. Segundo a NE, todas as atividades
solicitadas foram realizadas e não restam óbices por parte do IBAMA sobre esse assunto.
Para o esclarecimento total desta situação foram analisados os seguintes documentos:



Carta CE 395/2020–SSAI, de 24/06/2020, onde a NE apresenta a solicitação das
áreas para os estoques de material de construção e, respectivas, justificativas.
Ofício 651/2020/COHID/CGTEF/DILI, onde o IBAMA solicita informações
complementares sobre a implantação dos estoques.
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Cartas CE 593/2020-SSAI e CE 873/2020-SSAI, onde a NE apresenta em duas partes
as informações complementares solicitadas.
Ofício 728/2020/COHID/CGTEF/DILI e Parecer Técnico 187/2020COHID/CGTEF/DILIC, onde o IBAMA manifesta que não existem óbices para
instalação dos estoques da maneira como solicitado. e outros documentos
considerados pertinentes pela NE. Esses documentos não foram disponibilizados pela
NE até o fechamento deste relatório.

6.2.3
Operação e Manutenção
A NE, por meio da empresa ENGESEMBRA, manteve neste último período, a supervisão
ambiental das atividades de operação da Eletronorte e Manserv, que atuaram na operação
das Casas de Força de Pimental e de Belo Monte.
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 24/02/21 para a presente missão, a Eletronorte foi
representada pelos Gerentes e Gestores de Meio Ambiente da Eletronorte.
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, para o que dispõe de dois
profissionais exclusivos.
Conforme informado anteriormente, a Eletronorte reforçará o quadro atual de técnicos
para manutenção e garantia dos monitoramentos dos sistemas de tratamento de efluentes
e gestão de resíduos.
Registros de Desvios
Eletronorte
Foi verificado que a Eletronorte, nos meses de outubro e novembro, não apresentou por meio
do SGP-Sistema de Gestão de Projetos da Norte Energia os Relatórios Gerenciais Mensais
(RGM-E). Após a constatação, os mesmos foram devidamente entregues à NE.

Manserv
A supervisão realizada pela Engesembra no trimestre resultou no registro de 1 Registro
de Desvio - RD para a Manserv, relacionado a produtos químicos, e já concluído.
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GRI Koleta
A supervisão realizada pela Engesembra registrou 2 RDs para a GRI Koleta, ambos em
novembro, relacionados a resíduos sólidos e a contaminação do solo, ambos concluídos.
Mota Engenharia
A Engesembra registrou 1 RD para a Mota Engenharia, em novembro, relacionado a
produtos químicos, e já concluído.
Zavattaro Engenharia
A Engesembra registrou, no trimestre, 11 RDs (8 em outubro e 3 em novembro) e 2
Registros de Não Conformidade - RNCs para a Zavattaro, relacionados a resíduos sólidos,
contaminação do solo, produtos químicos e potabilidade da água. Dos 13 desvios, 4 estão
concluídos e 9 estão aguardando Planos de Ação.
Reuniões de coordenação
No período foram mantidas as reuniões mensais entre Eletronorte as empresas contratadas
para a operação do empreendimento.
Destaca-se a continuidade de reuniões de coordenação com as áreas de Meio Ambiente,
Saúde e Segurança, Operação, Manutenção e a 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
Os resíduos gerados nos sítios Belo Monte e Pimental são segregados nas frentes de
serviço pelas empresas geradoras, onde ocorre a coleta seletiva e a triagem inicial.
Posteriormente, os resíduos são coletados e transportados pela empresa Cidade Limpa
Ambiental para a Central de Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário dentro do sítio Belo
Monte, os quais estão sob gestão da empresa GRI KOLETA. Somente o resíduo perigoso
líquido (óleo inservível) é destinado pela Eletronorte para a empresa Lwart Lubrificantes,
que é autorizada a dar destinação adequada a esse tipo de resíduo.
Nos meses de outubro a dezembro de 2020 a Eletronorte realizou inspeções nas áreas e
locais das usinas de Pimental e Belo Monte destinadas à coleta e armazenamento de
resíduos, de onde os mesmos são transportados após pesagem ou conferência, conforme
o caso, para a Central Provisória de Resíduos localizada na UHE Belo Monte.
Os coletores atendem à padronização estabelecida nos procedimentos internos e nos
requisitos legais aplicáveis. Os resíduos gerados são segregados e armazenados
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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.
Quadro 6.2.3.a
Resíduos gerados nas atividades de operação da UHE Belo Monte
Tipologia

Uni

Classe

Out.

Nov.

Dez.

Total
no
Período

Acondicionamento

8.200

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

940

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

359

Acondicionamento
provisório (GRI)
para posterior
destinação final

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

lt

R1

0

R6

Unid.

R1 ou
R4

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

kg

R3, R4
ou R5

131

92

154

377

Resíduos Comuns não
recicláveis (papel de
banheiro)

kg

R3, R4
e R5

72

47

87

206

Resíduo orgânico

kg

R6

48

25

39

112

135

310

0

kg

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

390

8.200

140

240

84

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

10

0

0

10

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

Out.

Nov.

Dez.

Total
no
Período

Acondicionamento

2.400

Encaminhado para
Lwart
Lubrificantes (Rerefino)

572

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

137

2.400

67

0

kg

R6

368

Unid.

R1 ou
R4

248

48

0

296

KG

R3, R4
ou R5

60

51

89

200

kg

R3, R4
e R5

113

91

151

355

KG

R6

29

20

33

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

0

0

0

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, Belo Monte do Pontal, BIOS, ICTHYOLOGY, ELETRONORTE,
EAS – Hospital Santo Agostinho, STCP, Mota Engenharia, NE, Cidade Limpa
Ambiental. Os resíduos da COMGEV, VRBM (Vila Residencial Belo Monte) e VRSJ
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(Vila Residencial São Joaquim) deixaram de constar no inventário de resíduos da GRIKoleta.
Nos RGMEs de outubro, novembro e dezembro 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
destinação*
1
Resíduo de Restaurante (restos de alimentos)
1
Embalagens de materiais não recicláveis, resíduos
sanitários e outros resíduos não contendo
substâncias perigosas
1
Resíduos de ISOPOR
1
Lodo de ETE(Gordura - ETE/ Cx Gordura)
2
Resíduo de Papel e papelão
2
Recipientes plásticos em geral não contendo
resíduos perigosos
2
Resíduos de Alumínio (latas de refrigerantes,
alimentos, tambores, etc)
3
Pneus
4
Resíduos de sucata metálica
5
Sobras de madeira da construção civil, Pallets,etc
6
Sobras de concreto e entulho da construção civil,
telhas, etc
7
Resíduos de Lâmpadas
7
Resíduos de Baterias Diversas
7
Estopas, tecidos pertinentes a limpeza de
embalagens de produtos químicos, EPIs Usados
Contaminados
7
Solo e Serragem contaminados
7
Resíduos de Serviço de Saúde, infectantes,
perfurocortantes, etc.
8
Óleo lubrificante usado (Lts)

Outubro Novembro Dezembro
7.704,00

6.300,00

6.228,00

38.350,00 25.324,00

37.115,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.031,75

1.176,00

2.535,75

0,00
0,00
0,00

0,00
15,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

24.600,00

458,00
0,00

188,00
0,00

274,00
0,00

541,46

2.165,86

951,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

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
A Manserv realiza a segregação dos resíduos sólidos gerados na ETA. Os resíduos são
classificados em: plástico, papel e não reciclável. Após a segregação, os resíduos são
destinados à empresa Cidade Limpa para destinação ambientalmente adequada, conforme
preconizado na Resolução CONAMA 307/2002 e a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
As quantidades de material para destinação à Cidade Limpa são mínimas. De todo modo,
quando houver quantidade considerada significativa, será evidenciado na Planilha Gestão
de Resíduos Sólidos.
Nos meses de outubro a dezembro de 2020 não houve destinação significativa. A partir
do mês de janeiro de 2020 a Manserv passou a quantificar os “sacos” dos produtos
químicos destinados (Classe I), além de papéis utilizados (mesmo que o seu uso seja
muito reduzido) (Resíduo Comum).
Zavattaro
No trimestre, os resíduos gerados pela Zavetarro foram (Quadro 6.2.3.d):
Quadro 6.2.3.d
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
Entulho misto (concreto, tijolos, telhas, areia, outros)
Sucata de ferro

Outubro
0 kg
100 kg
105 kg
60 kg
155 kg
100 kg
0 kg
0 kg

Novembro
80 kg
65 kg
75 kg
30 kg
80 kg
80 kg
60 kg
80 kg

Dezembro
60 kg
30 kg
20 kg
40 kg
30 kg
40 kg
0 kg
0 kg

No período foram destinados:




Outubro – papelão, plástico, alumínio, EPIs e orgânicos (total 520 kg).
Novembro – papelão, plástico, metal, alumínio, EPIs, madeiras, entulho misto e
orgânicos (total 550 kg).
Dezembro – papelão, plástico, embalagens de marmita (isopor), EPIs, madeiras e
orgânicos (total 220 kg).

Gestão de Efluentes
Eletronorte
Como parte da rotina da inspeção, foram mantidos os monitoramentos das ETEs e das
Caixas Separadoras Água-Óleo (CSAO). Os laudos das ETEs e CSAO em cada mês
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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.e e
6.2.3.f, que incluem também a comparação dos parâmetros aos padrões da Resolução
CONAMA No 430/2011.
Quadro 6.2.3.e
Resultados das Unidades de Tratamento de Efluentes - Belo Monte
Situação do efluente frente à
CONAMA 430/2011

Sistema de tratamento
Caixa Separadora Água-Óleo CSAO 1Pátio de Transformadores

Todas atenderam a Resolução
430/11.

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

Todas atenderam a Resolução
430/11.

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

Todas atenderam a Resolução
430/11.

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

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Data das Coletas
08/10/20
05/11/20
07/12/20
08/10/20
05/11/20
07/12/20
08/10/20
05/11/20
07/12/20
08/10/20
05/11/20
07/12/20
08/10/20
05/11/20
07/12/20

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

Situação do efluente frente à
Conama 430/2011

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-01UGH’s

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Saída da CSAO-2
Transformadores

de

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Caixa Separadora Água-Óleo CSAO-3Subestação

Todas atenderam a Resolução
430/11.

Estação de Tratamento de Esgotos-Saída

Todas atenderam a Resolução
430/11.

do

Pátio

Data da Coleta
09/10/20
06/11/20
08/12/20
09/10/20
06/11/20
08/12/20
09/10/20
06/11/20
08/12/20
09/10/20
06/11/20
08/12/20

Observa-se nos Quadros 6.2.3.e e 6.2.3.f que as unidades de tratamento de efluente
industrial e de efluente doméstico funcionaram adequadamente no período, atendendo
aos parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA.
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Segundo o relatório de eficiências das ETEs de setembro (Anexo do RGM-E) elaborados
pela Eletronorte, e visando à melhoria continua nos sistemas de tratamento de efluente
domésticos, reitera-se a solicitação para que se instale nos sistemas de tratamento de
esgoto sanitário, em operação nas UHEs Pimental e Belo Monte, os equipamentos de
medição e controle, por exemplo: fluxômetro e horímetro, a fim de se verificar se as
ETEs, ao funcionarem 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, equipamentos, com o objetivo de melhorar a eficiência do sistema.
Incidente na Caixa Separadora de Água e Óleo da Bacia Coletora dos Transformadores
de 1 a 8 -CSAO 1- Ações em andamento
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 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.
Foi elaborado um Plano de Ação conjunto entre a NE e a Eletronorte, que incluiu 18
ações, sendo que até o final do período as 10 principais ações para estancar o problema
foram adotadas. Restam ainda o comissionamento e ações como substituição de
equipamentos (bombas e hastes), elaboração de procedimentos, treinamentos sobre o
processo e divulgação.
Sendo assim, com a totalidade das ações adotadas, que incluem o ajuste do dispositivo
controlador de vazão de entrada da CSAO (válvulas) e a instalação de dispositivo de
medição de vazão na CSAO, e ainda a implementação de todas as ações propostas
adicionais aprovadas, espera-se atender aos valores de vazão para perfeita eficiência do
tratamento de efluentes industriais, água e óleo, resultando no lançamento no corpo
receptor dentro dos padrões legais estabelecidos pele 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 em Belo Monte pela empresa Manserv têm sido conduzidos para as
lagoas facultativas em Belo Monte. Segundo o monitoramento, a eficiência das lagoas
atendeu à Resolução CONAMA 430/11 no período.
Em Pimental os efluentes, antes de serem encaminhados às Lagoas Facultativas, passam
por biodigestores. Os sistemas de biodigestores são compostos por um recipiente que
abriga e permite a digestão da matéria, cujo interior é protegido do contato com o ar
atmosférico para que a biomassa seja metabolizada por bactérias anaeróbias. A limpeza
dos biodigestores é realizada quinzenalmente com o caminhão fossa da Manserv e seu
efluente destinado à ETE Lagoas do Sitio Belo Monte.
Zavattaro
Desde 25/08/2020, com a desativação da ETE da Vila Residencial Belo Monte, os
efluentes sanitários gerados são direcionados ao novo sistema séptico composto de fossa
séptica, filtro e sumidouro que foi construído nas proximidades do canteiro.
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
final no novo sistema séptico. Considerando o trimestre, foram destinados 1.180 L de
efluentes. Os RGMEs apresentaram as planilhas de controle da destinação dos efluentes
para o trimestre.
Quanto aos efluentes industriais, foi monitorado no período o efluente do sistema de
CSAO. Os laudos de novembro e dezembro foram encaminhados como anexo aos RGMEs,
mostrando que todos os parâmetros atenderam aos limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA 430/11. Algum problema ocorreu, impedindo a coleta em outubro.
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Controle de Emissões Atmosféricas
Eletronorte
No período não foi realizado o monitoramento das emissões atmosféricas dos
equipamentos da 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 Manserv realiza a inspeção de emissão de fumaça negra em todos os veículos movidos
com motor a diesel e ou que possuam fontes estacionarias com motor a diesel. A
metodologia utilizada para a medição também é escala de Ringelmann. Em caso de
anomalias, é impedida a circulação até que o veículo tenha passado por regulagem do
motor e a nova medição constatar resultados menores ou iguais ao padrão dois da Escala
de Ringelmann. No período, todos os veículos utilizados pela Manserv apresentaram
conformidade.
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.
Desvios identificados nos períodos anteriores
Em relação ao controle ambiental da operação, já foram identificadas em períodos
anteriores a necessidade de atenção às questões relacionadas ao tratamento adequado de
efluentes e seu atendimento à CONAMA 430/11.
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Para o atendimento a esses desvios, foi informado que está sendo realizada, pela equipe
técnica da Eletronorte, a avaliação de 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 aos padrões estabelecidos para os
parâmetros monitorados.
Vem sendo realizada a gestão junto à área de Operação e Manutenção da Norte Energia,
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 mesmo assim 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 32º RSAP não informou vistorias ambientais realizadas por entidades oficiais na UHE
Belo Monte nesse período de monitoramento. Nas reuniões ocorridas em fevereiro,
informou-se a realização, em janeiro, de visita institucional do Ministro do Meio
Ambiente e do Presidente do Ibama à UHE Belo Monte.
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 contratada de forma
agrupada, não distinguindo suas contratadas. Considerando que a NE apresenta as
quantidades de registros das 10 contratadas que mais pendências tiveram, a Eletronorte
teve menos de 18 apontamento no trimestre. Esse resultado possui influência de diversos
fatores: festas e recessos de final de ano, redução das atividades no período de pandemia,
redução da aplicação de listas de verificação com o intuito da NE auxiliar mais as
contratadas na resolução proativa, internalização de processos pelo empreendedor, entre
outros. Portanto, não há bases para inferir que houve melhoria de desempenho devido à
redução de RDs.
O percentual de atendimento dos desvios no quarto trimestre de 2020 continuou baixo,
variando de 35% em outubro a 42% em dezembro/2020.
Nenhuma ocorrência de acidentes registrados no período envolveu funcionário da
Eletronorte.
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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: o resultado do Relatório Técnico de Inspeção (RTI) gerou
recomendações que foram inseridas como ações no software contratadas para a
gestão das informações comprobatórias do atendimento às diretrizes da NR. A
responsabilidade técnica está a cargo da Superintendência de Manutenção e de um
funcionário do setor. Um Engenheiro Eletricista foi contratado no período (quarto
trimestre de 2020) para fazer a gestão das pendências e dos documentos que
compõem o prontuário das instalações;
Norma Regulamentadora nº 12 – Máquinas e equipamentos: de acordo com a NE, a
diversidade de propostas de metodologia no mercado acarretou a paralisação do
assunto, mesmo que nenhum equipamento apresente desconformidade com a norma.
O que se discute, no entanto, é a avaliação sistemática dos riscos dos equipamentos.
Para tanto, também era aguardada a definição da diretoria definitiva para a fase de
operação (que ocorreu em janeiro/2021) e a implantação do SAP/R3 da NE para a
gestão de ativo (ainda em curso). Diante da definição desse cenário, é esperada
retomada do assunto em breve (Registro de Não Conformidade nº RNC 0004/2020);
Norma Regulamentadora nº 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão: a inspeção foi
realizada em todos os equipamentos disponibilizados no período, sendo que a
exceção fica por conta de alguns poucos vasos que não estavam disponíveis na janela
de inspeção. A situação foi avaliada e ponderada pela equipe de operação e
manutenção, que acatou a decisão de inspecionar os equipamentos na próxima
oportunidade. Até lá, os prontuários dos equipamentos vistoriados estão em
elaboração e a rotina de manutenção será inserida no módulo PMP do sistema
SAP/R3 da Norte Energia. Ainda não está totalmente definido quem ficará com a
responsabilidade de gestão destes ativos.
Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia: de acordo com as informações da
Equipe de SST da NE, as ações de gestão de ergonomia não puderam avançar no
período em função da perspectiva de alteração no organograma da empresa,
mobilização da nova Diretoria de Produção e Implantação (DIP) e disponibilização
das instalações definitivas para a fase de operação plena. De qualquer maneira, o
Software Nexo possui um módulo de análise ergonômica e as ações de implantação
desse conjunto de ações ficou para 2021, possivelmente contando com uma empresa
de assessoria especializada. Por ora, asseguram que o exame clínico admissional é
feito levando em conta quesitos ergonômicos.
Norma Regulamentadora nº 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis: a Equipe de
SST da NE identificou que apenas um tanque enquadra-se na norma e demandaria
ações para correto enquadramento. No entanto, foi decidido que o tanque será
desativado, por considerar a necessidade esporádica e a possibilidade de manterem
um tanque num reboque para permitir o reabastecimento junto a um posto de
combustível próximo;
Norma Regulamentadora nº 23 – Proteção Contra Incêndios: o processo de
adequação das usinas à legislação estadual está próximo da conclusão devido ao fato
de estarem aguardando a vistoria do Corpo de Bombeiro já solicitada para a UHE
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Pimental e os avanços na conclusão das proteções passivas da UHE Belo Monte, que
permitirá a requisição da vistoria, findando o processo de obtenção do AVCB;
Norma Regulamentadora nº 33 – Trabalho em Espaço Confinado: há cadastro de
todos os locais que se enquadram nesta norma; funcionários são mantidos treinados;
recursos de resgate estão disponíveis; entre outras. A única atividade remanescente
corresponde à formalização da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), já que
o Gerente de SST é quem foi selecionado como o responsável técnico. O RGT-SST
não trouxe qualquer atualização sobre este processo, inclusive há um procedimento
executivo emitido pela NE disciplinando o tema;
Norma Regulamentadora nº 35 – Trabalho em Altura: a empresa Thommem emitiu
o relatório com recomendações de melhoria, que será avaliado quanto à viabilidade
de implantação e encaixado no planejamento orçamentário, conforme prioridade. De
qualquer forma, as atividades nas usinas seguem considerando as diretrizes da norma.
O RGT-SST não trouxe qualquer atualização sobre este processo, inclusive há um
procedimento executivo emitido pela NE disciplinando o tema;
Sinalização horizontal e vertical (externa) das usinas: a Equipe de SST apresentou
uma minuta de Manual de Sinalização viária, de advertência/alerta e outras com o
intuito de padronizar os materiais produzidos. O RGT-SST não trouxe qualquer
atualização sobre este processo;
Controle de acesso de funcionários e visitantes: a NE demonstrou estar trabalhando
na determinação de procedimento integrado que controlará a liberação de
funcionários próprios, terceiros e visitantes, inclusive considerando a validade de
exames médicos, treinamentos legais e outros critérios de acesso. A previsão de
conclusão desse escopo é julho/2021.

As pendências da etapa de montagem têm sido executadas pela Enesa, que iniciou suas
atividades no terceiro trimestre de 2020; porém, as atividades estão próximas do término.
De acordo com as informações da NE e de representantes da contratada, que fizeram
apresentação dos principais controles de SST implantados, as atividades transcorreram de
forma controlada e aderente aos requisitos legais correspondentes. Nenhum acidente foi
registrado no período.
De acordo com o Superintendente de Operação, a migração dos equipamentos para o
sistema (próprio) da Norte Energia está em curso, próximo da conclusão, e abarcará todos
os equipamentos da usina, sejam eles as unidades geradoras, equipamentos auxiliares e
outros periféricos, o que incluirá os equipamentos críticos.
Essa estratégia, como informado anteriormente, caminha em paralelo com a elaboração
do manual e procedimentos pela Superintendência de Operação e Manutenção, que
disciplinará a manutenção e operação dos equipamentos, o que inclui a solicitação e
emissão de Ordens de Serviço. Está em pauta a possibilidade de os profissionais de O&M
contarem com smartfone/tablet para registrar as inspeções, emitir nota de manutenção,
entre outras, garantindo que toda anomalia seja prontamente registrada e um cartão branco
seria fixado oportunamente no local. Essa funcionalidade vai de encontro às observações
das missões de monitoramento de campo, quando alguns componentes de equipamentos
estavam danificados e não se sabia prontamente se a pendência havia sido registrada para
correção.
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Em relação às Ordens de Serviço Internas (OSI), a NE demonstrou que as mesmas tendem
a ser extintas, como referenciado no último monitoramento. Com a implantação do novo
sistema, passarão a existir prioritariamente Ordens de Serviço para as manutenções
rotineiras emitidas pela própria O&M.
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 as 10 contratadas que mais receberam pendências. No
mais, no RGT-SST foi apresentado o percentual mensal de atendimento aos registros; em
quantidade registrada e encerrada das 10 contratadas; o quantitativo de pendências
emitidas e encerradas por tema; índice de treinamento global e mensal; e 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. Não é possível conhecer quais os principais temas que receberam registros por
empresa, tampouco foi apresentada distinção por criticidade. De qualquer forma, ainda
que os gráficos e relatos não demonstrem o real desempenho das empresas em termos de
performance e o fato de existirem diversas variáveis que prejudicam qualquer tipo de
hierarquização, a NE demonstra ter controle e mapeamento sobre todos os aspectos que
considera críticos. Além disso, a quantidade de acidentes endossa a gestão empregada. O
amadurecimento do processo de monitoramento é longo e permitirá indicadores cada vez
mais precisos e capazes de direcionar a gestão de forma mais assertiva.
Neste 32º Monitoramento, representantes de duas contratadas foram entrevistados, além
da Equipe da Eletronorte, como indicado na seção anterior. Foram selecionadas a Enesa,
por considerar que foi mobilizada para atuar na eliminação de pendências na casa de força
quando da saída da Real Recuperadora, após o contrato ser rescindido; e a Zavattaro,
responsável pela manutenção das barragens e vias de acesso, inclusive onde se
registraram acidentes no período envolvendo roçadeiras, além da quantidade significativa
de RDs nos últimos trimestres.
A Enesa informou e a NE confirmou a emissão dos programas legais PPRA e PCMSO,
além da documentação admissional, ordem de serviço de segurança, ficha de entrega de
EPI e treinamentos que permitiram a autorização de ingresso dos funcionários. Uma
pendência registrada pela Equipe de SST da NE corresponde à elaboração do LTCAT,
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cuja contratação está em curso. Outra pendência relaciona-se com a CIPA, também
formalizada pelo empreendedor.
No que tange os controles executivos, a apresentação feita contemplou diversos
exemplos:














Disponibilização do Livro de inspeção do trabalho;
Apresentação de lista com o conteúdo programático do treinamento de integração e
registro fotográfico;
Apresentação de lista de treinamento na NR-10, NR-33 e NR-35;
Apresentação de foto de exercício prático de combate a incêndio;
Apresentação de lista de DDS sobre o PAE;
Lista de presença do treinamento sobre kit de emergência;
Exemplo de Ordem de Serviço de Segurança;
Exemplo de lista de presença semanal de DDS;
Fotos de DDS em campo e de outros treinamentos práticos;
Exemplo de APR disponibilizada em campo;
Exemplo de Permissão de Trabalho com validade semanal, porém revalidada
diariamente;
Apresentação de exemplo de check-list de verificação diária de EPI (ex.: cinto e
talabarte, caminhão, máquina de solda, veículos);
Apresentação de cópia da Ficha de Entrega de EPI.

De acordo com as declarações do gestor da Enesa, o processo de ingresso e de interação
com a Equipe de SST mostra-se proativo e não acarretou problemas que impactaram no
ritmo das atividades.
Na reunião conduzida com representantes da Zavattaro, que possui ao menos dois
contratos com a NE, o principal relacionado à manutenção das barragens e vias de acesso,
e o outro junto às obras do entorno.
De acordo com as informações da Equipe de SST da contratada, ocorreram dois acidentes,
sendo um com afastamento, ambos em dezembro/2020. A maioria das ocorrências está
relacionada com o manuseio das roçadeiras, método que não pôde ser substituído,
segundo os representantes. A empresa declarou possuir todos os recursos necessários para
comunicação em caso de emergência. Sobre este ponto, a NE declarou estar em pauta a
definição de uma espécie de check-in e check-out de modo a permitir que a Brigada de
Emergência, diante da redução de equipes transitando pelas diversas áreas do
empreendimento, saiba quais os trabalhos remotos em execução, horário de início e
término, além de informar o retorno para minimizar riscos.
A Zavattaro ficou com a segunda colocação na quantidade de registros acumuladas no
trimestre (106) e demonstrou o encerramento de 111 pendências, considerando o
atendimento de registros de meses anteriores. O formato de apresentação do desempenho
no RGT-SST não permitiu identificar quais foram os principais temas motivadores de
registros, tampouco há informações da existência de esforço adicional para melhorar
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alguma situação identificada como crítica ou melhoria de desempenho com o passar dos
meses para atestar a efetividade da gestão empregada, por exemplo.
A empresa que mais se destacou dentre as 10 indicadas foi a Usitech Soluções, que obteve
130 RDs, contra 38 no trimestre passado. Do total, foram encerradas 100 pendências;
porém, como não há classificação por criticidade, não há como avaliar.
Como ocorreu nos monitoramentos anteriores, a Equipe de SST da NE assegurou que
convoca os representantes da empresa sempre que julga necessário, considerando o teor
das pendências, além de manter em pauta a possibilidade de emitir notificações e bloquear
pagamento. Diferentemente dos trimestres anteriores, a supervisão passou a ter caráter de
assessoria e não de fiscalização, o que pode interferir na quantidade de registros.
Por considerar que os setores de SST, MA e Suprimentos iniciariam tratativas para
reformulação do procedimento de contratação e gestão de terceirizadas, como
apresentado na reunião realizada com a Superintendência de Suprimentos no
monitoramento anterior, não foi programada nova conversa para esta oportunidade.
Assim, será programada reunião para o próximo ciclo de verificação, que deverá ocorrer
em maio/2021, esperando-se avanços mais significativos.
Foram mantidas as reuniões de integração com empresas que iniciaram contratos no
período, sendo 8 neste trimestre. Nessas reuniões também são definidas outras exigências,
a depender a metodologia de execução de algum trabalho, quantidade de funcionários,
funções, máquinas/equipamentos e outros, sempre considerando questões técnicas e
legais. Uma ata é formalizada e passa-se a acompanhar o atendimento dessas pendências.
Caso o atendimento não ocorra, RDs são emitidos.
No total foram registrados 614 Registros de Desvios – RD, contra 1.154 registrados no
terceiro trimestre de 2020, correspondendo a uma redução de aproximadamente 47%. A
redução foi imputada ao aumento da assessoria para as empresas contratadas, a despeito
da fiscalização que prevalecia na rotina da supervisão. Cabe ainda indicar que a redução
não pode ser diretamente associada a uma melhora 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. Ao longo de 2020
foram registrados quase 3.500 desvios, dos quais 80% estão encerrados, ou seja, quase
670 desvios permanecem aguardando atendimento.
A somatória dos desvios das 10 empresas com mais registros resultou em 78% do total,
contra cerca de 48% no terceiro trimestre.
Os temas também foram ranqueados, dos quais são apresentados na Figura 6.3.2.a a
seguir os 10 temas com mais registros.
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Figura 6.3.2.a
Distribuição dos desvios entre os 10 temas com maior número de registros

A apresentação dos 614 RDs registrados no quarto trimestre de 2020, aproximadamente
60% estão distribuídos nos 10 principais temas indicados acima (no terceiro trimestre essa
fatia representou 53%). Os quatro principais temas foram os mesmos que registraram a
maior quantidade de desvios no período anterior.
O percentual de resolução atingiu uma mínima de 35% em outubro/2020, ainda que tenha
mantido um valor acumulado de 80% no ano, conforme apresentado na Figura 6.3.2.b.
A mínima é inferior àquela registrada no terceiro trimestre.
Figura 6.3.2.b
Distribuição dos registros por mês e percentuais de resolução dos desvios

3º Trimestre de 2020

4º Trimestre de 2020
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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 afastamentos; e, quantidade de Horas-Homem de
Treinamento – HHT), os quais permitiram o cálculo das taxas de frequência.
Ainda que a Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (TFSA) (Figura 6.3.2.c)
tenha extrapolado o limite em um dos meses do trimestre, o valor acumulado no ano ainda
está abaixo do limite (2,3, contra uma referência de 4,0).
A Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – TFCA (Figura 6.3.2.d)
extrapolou o Valor Máximo Admissível (VMA) de 2020, ainda que seja importante
ressaltar que foi o primeiro ano de redução de limite considerando a fase de operação
plena. Outro fator que agravou o resultado foi a redução de horas-homem de exposição
ao risco no período de pandemia, que diluiria os acidentes registrados. De qualquer forma,
a NE não evidenciou possuir sistemática formalizada de análise crítica do resultado ou
ter discutido o tema com a Alta Direção, mesmo que tenha declarado acompanhar caso a
caso por meio das investigações.
A Taxa de Gravidade TG (Figura 6.3.2.e) extrapolou o VMA apenas em novembro/2020;
porém, ficou consideravelmente abaixo do Valor Máximo Admissível (VMA).
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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
O RGT-SST, embora tenha melhorado devido à sua reestruturação, novamente não
apresentou informações sobre os acidentes. Assim, foi solicitada posteriormente a
descrição dos eventos, em especial aqueles com afastamento. Os três eventos que
resultaram em afastamento dos funcionários ocorreram nas atividades das empresas
contratadas Ichthyology, Projetar e Zavattaro, sendo um em cada mês do trimestre. As
ações corretivas dos dois primeiros eventos foram implantadas, enquanto aqueles
previstas para a empresa Zavattaro estavam pendentes de atendimento.
A causa imediata do evento com o funcionário da Zavattaro, empresa responsável pela
manutenção dos diques e vias de acesso, foi a projeção de um arame durante a atividade
de roçagem. De acordo com a entrevista da Equipe de Segurança de Barragem, esses
materiais foram deixados em campo pelo Consórcio Construtor como resquícios da etapa
de implantação e não puderam ser removidos por ocasião do seu término. No mesmo
sentido, as Equipes de SST da NE e da Zavattaro declararam não ser possível outro
método de trabalho ou a remoção desses arames, obrigando os trabalhadores a estarem
expostos a esses riscos portando os EPIs recomendados. Essa situação será mais bem
avaliada na próxima missão de monitoramento, quando será possível visitar uma ou mais
frentes de trabalho.
6.3.3
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
No período não ocorreu fiscalização relacionada à saúde e segurança trabalho. No
entanto, em janeiro/2021 foi realizada uma avaliação no formato virtual, considerando as
restrições da pandemia, momento em que solicitaram e receberam diversos documentos
para análise. O objetivo foi avaliar a Norte Energia. Até o fechamento deste relatório
nenhum retorno foi recebido pelo empreendedor. A visita anterior 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 32º
Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao período de outubro a dezembro
de 2020), em documentos recebidos pós-vistoria, e em dados coletados pelo Consultor
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Ambiental Independente durante as reuniões telefônicas mantidas com a NE e/ou
empresas por ela contratadas.
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Conforme descrito no Capítulo 5.0, 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, deu-se andamento às atividades já previstas para o SGI, buscando atender a
todas as Superintendências da empresa.
A maioria das atividades do SGI realizadas deram-se ainda em regime de Home Office,
como elaboração e revisão de documentos, treinamentos ambientais e formação de
agentes multiplicadores, reuniões virtuais e auditorias internas.
Para 2021, foi proposto um novo cronograma de atividades de implantação do SGI,
respeitando o período ainda de restrição de circulação frente ao COVID-19. O novo
cronograma prevê atividades para até o mês de julho, momento em que o processo de
implementação se encerra, sendo então continuada a operacionalização do sistema.
Destaca-se, nesta missão, a conclusão do processo inicial de implementação do padrão
ESG aos negócios da Norte Energia, que objetiva trazer maior transparência quanto às
suas ações na área ambiental e social ao mercado financeiro. No período, foi realizada a
avaliação de materialidade e elaborado o 1º Relatório GRI (Global Report Initiate),
relatando as atividades da NE frente à aplicação de sua avaliação de materialidade. O
relatório foi protocolado na CVM e será disponibilizado no site da NE.
Em relação ao incidente ambiental ocorrido em agosto de 2020 com a CSAO, deu-se
continuidade às ações corretivas, visando ao planejamento das mudanças necessárias ao
sistema de tratamento. As principais ações corretivas para evitar nova saturação e
transbordo do sistema foram adotadas, sendo que restam ainda algumas ações como
substituição de peças e treinamentos, que ainda estão por ocorrer.
A Brigada de Emergência foi mantida no período, com o seu efetivo ativo e com a
execução das atividades de rotina. No período não houve simulados, sendo prevista a
retomada dos mesmos no início de 2021, seguindo um novo cronograma que foi
apresentado. Nenhum incidente/acidente maior foi registrado.
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 domésticos, buscando sua
conformidade com a legislação ambiental nacional. No período, todos os laudos de
monitoramento de efluentes apresentaram conformidade com a Resolução CONAMA
430/11.
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Mesmo com a redução de efetivo durante a pandemia, a Eletronorte tem mantido técnicos
para garantir o bom funcionamento dos sistemas de prevenção à poluição. No período,
foi mantido o sistema de revezamento nas atividades operacionais de Belo Monte e
Pimental. Está previsto para o próximo período o aumento no efetivo de colaboradores
para atuar nos sistemas de tratamento de efluentes, água, resíduos, emissões e outras
atividades de controle ambiental.
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
de Home Office. Além destes, continua o processo de formação de 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 não
avançou com a planilha de identificação de perigos e avaliação de riscos no período,
embora tenham sido mantidas as emissões de Análises Preliminares de Risco (APR) para
as atividades de campo. Os preparativos para adequação à revisão da legislação (NR-01,
NR-07 e NR-09) certamente levarão à necessidade de finalizar o processo de mapeamento
de riscos, inclusive para constituírem um inventário de riscos. O Software Nexo, em fase
final de implantação, passará a receber os dados de diversos processos de gestão e
auxiliará a NE na gestão de riscos ocupacionais. Por ora, os integrantes da Equipe de SST
seguem alternando entre as rotinas de análise de documentos, supervisão das contratadas,
atualização do banco de legislação e, a partir deste momento, inserção/transferências dos
dados no sistema Nexo.
A Equipe de SST mantém em curso algumas ações que convergirão para a proposta de
reestruturação da forma como faz a gestão, 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 Norte Energia tem se mantido estável; porém, aquém do esperado. O que
mudou no período foi a migração da proposta de fiscalização da Equipe de SST para algo
mais assistencial, além da internalização, pelo empreendedor, de diversas atividades que
estavam no escopo da operadora.
Acredita-se que o correto mapeamento dos perigos, definição dos controles e distribuição
das responsabilidades trarão um enorme ganho para a gestão de saúde e segurança do
trabalho no empreendimento. Os impasses sobre a definição de responsabilidades
acarretaram muitos Registros de Desvios, atraso no tratamento pela ELN, cobranças,
reuniões e outras práticas, tornando longo o atendimento de requisito que deveria estar
imbuído na rotina de operação e manutenção.

85

Como impulso de melhoria de desempenho, a Eletrobrás, controladora da Eletronorte,
contratou a Dupont como consultoria na área de SST para a implementação de
procedimentos de gestão, mesma empresa que está sendo sondada pela Norte Energia
para o desenvolvimento do Pilar 4 - Transformação da Cultura de SST.
O resultado, no entanto, se analisado sob a ótica da quantidade de acidentes ou danos à
saúde dos trabalhadores, certamente é bastante satisfatório ao longo do tempo. Ainda que
a Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) tenha ficado acima do
Valor Máximo Admissível (VMA), cabe relembrar que este parâmetro foi reduzido se
comparado com o período de obras e, por alguns meses do ano, acumularam-se menos
horas-homem de exposição ao risco do que o previsto, diluindo menos cada ocorrência
de acidente. Corroborando com os aspectos positivos, tem-se a Taxa de Gravidade abaixo
do limite estipulado, demonstrando a consequência minimizada em termos de dias de
afastamento.
As melhorias discutidas atualmente relacionam-se com a elaboração e implantação de
procedimentos que disciplinem a conduta praticada nas questões de SST, permitindo a
conversão do conhecimento tácito (adquirido ao longo da jornada de implantação) para
algo explícito (formalizado, mais passível de ser revisitado com ações de correção e
melhoria). 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; porém, alterações estão na pauta,
considerando os ajustes que serão necessários para a etapa de operação plena e a aplicação
do resultado do trabalho do Projeto Orçamento Base Zero feito pela BCG. 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.
Os profissionais de segurança mantêm válido o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO,
que em breve deverá passar por alterações para migração a Gestão de Riscos
Ocupacionais (GRO), que por sua vez contará com um Programa de Gestão de Riscos
(PGR). Essa nova metodologia baseia-se na alteração pela qual passaram algumas das
normas regulamentadoras e tende a garantir uma gestão de riscos muito mais ampla do
que os atuais programas. A data prevista para sua exigência passou para 02/08/2021.
A Eletronorte mantém seu PPRA e PCMSO emitidos em julho/2020. Ainda que tenham
sido descritas rotinas de gestão adotadas pela equipe, o reporte continua bastante
incipiente no âmbito do RGT-SST e reuniões que têm sido conduzidas na modalidade
virtual. Nesse contexto, a presença da Equipe de SST da NE continua necessária e, de
acordo com as informações, o processo de internalização de processos de controle de
riscos tem se mantido (gestão de extintores, fornecimento de recursos, controle de
manutenção de equipamentos críticos para SST, prontuários dos vasos de pressão e
instalações elétricas, entre outros).
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Além do que os programas disciplinam para ambas as empresas, todas as atividades
desenvolvidas por funcionários próprios e terceirizados são precedidas de Análise
Preliminar de Risco – APR no Sistema SAP/R3, sendo os mesmos considerados na
emissão de Ordens de Serviço. A base das informações está em processo de migração do
Sistema ELN para o Sistema NE, o que deverá trazer maior controle, segundo os
Superintendentes de Operação e de Manutenção.
Em relação à estrutura organizacional da Equipe de SST, a NE manteve no período seu
quadro de funcionários; porém, este será ajustado considerando o trabalho da BCG para
o Projeto Orçamento Base Zero. O acúmulo de processos em implantação tem ocupado o
tempo dos componentes da equipe, o que acarreta a postergação de prazos. Por fim, a
ausência de um plano de trabalho consolidado não proporciona a execução de uma linha
de atuação e distribuição do tempo e, eventualmente, até a identificação da necessidade
de aumento temporário da equipe que se alterna entre rotina e implantação de novos
processos, tampouco há como se evidenciar o atual avanço na jornada de modificação da
Gestão de SST.
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. No período, foi destacado um
Engenheiro de Segurança do Trabalho para alternadamente apoiar as atividades de gestão
de SST nas usinas. 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.
Sistema de Gestão - Foco SST
A Equipe de SST evidenciou avanços em três dos pilares da proposta da nova gestão: “1.
Atendimento aos Requisitos Legais”; “2. Sistema de Gestão de SST (SGI)”; e, “5.
Atendimento a Emergências”. Com o término da implantação do Software Nexo previsto
para este trimestre e alimentação do sistema com dados dos funcionários, esperam-se
ainda mais avanços.
A Auditoria de SST realizada fez apontamentos relacionados a requisitos legais que
estavam mapeados neste relatório de monitoramento e também pela própria NE, não
demonstrando novidades. Os avanços foram reportados na Seção 6.3.1, mais
especificamente aqueles temas relacionados com a proteção contra incêndio (NR-23) e
eletricidade (NR-10).
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Outro projeto que seguiu no período corresponde ao controle de acessos integrados, o que
vai permitir maior dinamismo na verificação de validade de documentos e treinamentos,
além das permissões necessárias para cada área.
No que tange ao Pilar “3. Programa Bem estar” (vida saudável e ergonomia), aguarda-se
definição da nova estrutura para a fase de operação plena (resultado do trabalho da BCG)
e edificação de apoio na UHE Belo Monte para efetivação de contratação de empresa
especializada em análise ergonômica para lançamento de informações no sistema Nexo.
Ainda não está claro o nível de abrangência pretendido para este pilar no que se relaciona
com as empresas contratadas.
A NE declarou estar conduzindo as tratativas necessárias para firmar contrato com uma
empresa de renome na gestão de SST, a Dupont. Essa definição seria o ponto mais
significativo para a implantação do Pilar “4. Transformação da Cultura de SST”,
justamente por considerar o envolvimento de todos os níveis da empresa. Essas ações
tendem a ser potencializadas pelo recente ingresso do Diretor de Implantação e Produção,
que possui perfil dinâmico de gestão, além do fato de que a Eletrobrás, controladora da
Eletronorte, também contratou a Dupont como consultoria na área de SST para a
implementação de procedimentos de gestão e desenvolvimento de uma cultura
prevencionista.
Em relação à Gestão de SST da Eletronorte, não está clara a continuidade do “Manual de
Procedimentos de Segurança – Complexo Belo Monte”, que sintetizava os procedimentos
corporativos que possuía, não exclusivos da UHE Belo Monte. Neste 32º Monitoramento,
outros procedimentos foram apresentados sem que houvesse menção ao manual,
tampouco existe um reporte estruturado que evidencie o desempenho, desvios, correções,
melhorias e outros relacionados com o controle de riscos. No entanto, se analisada sob o
viés de quantidade de acidentes, multas e embargos, a gestão praticada alcança seu
objetivo principal, ainda que a discussão gire em torno de garantias de perpetuidade desse
cenário por meio de procedimentos sistêmicos e independentes de pessoas.
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 (PPRA, PCMSO e LTCAT, por exemplo). Para gestão
de suas contratadas, exige a elaboração de programas antes da mobilização, bem como
mantém rotina de avaliação desses documentos e metodologia de Supervisão de SST, que
avalia o nível de aderência das empresas aos requisitos legais e programas de SST.
A Eletronorte manteve seus programas de SST elaborados e implantados para gestão dos
riscos físicos, químicos e biológicos aos quais seus funcionários estão expostos. Em
breve, tal como a NE e as demais empresas, esses programas evoluirão para o
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) com vistas ao atendimento da legislação
alterada.
A necessidade de melhoria identificada na gestão da Eletronorte está vinculada ao
desenvolvimento de uma base sistematizada de procedimentos (escritos ou não), uma
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metodologia assertiva de monitoramento e uma forma de apresentar os resultados das
ações previstas nos programas legais, comprovando o nível de conformidade.
Supervisão de SST e sistemática de tratamento de não conformidades
Para a gestão das contratadas, a NE manteve a metodologia fundamentada na supervisão,
porém, mudando o enfoque da interação ao passar a adotar técnicas mais voltadas à
assessoria do que à fiscalização. Assim, a quantidade de desvios acabou reduzindo, ao
mesmo tempo em que a Equipe de SST passou a assessorar as contratadas de maneira
mais proativa, ainda que o procedimento de supervisão não tenha sido modificado.
Ainda que sempre tenha existido metodologia de supervisão, importantes pendências não
foram identificadas por este canal, tampouco foram tratadas por meio de mecanismos
típicos de um sistema de gestão, como é a função das auditorias e da gestão de requisitos
legais e outros. Poucas situações estão sendo tratadas com a metodologia de Registro de
Não-Conformidade, inclusive o Sistema de SSTMA não foi estruturado para registros
internos e que devem ser tratados pela própria NE.
Treinamentos
A Norte Energia 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. Nesta
missão de monitoramento foi conduzida uma reunião com a Gerente de Recursos
Humanos para conhecer mais detalhes da proposta que está em desenvolvimento para
reestruturação do processo de gestão da orientação e capacitação dos funcionários
próprios. De acordo com as informações recebidas, após a implantação das alterações
propostas no Projeto Orçamento Base Zero para a etapa de operação plena será possível
a definição de diversas etapas: definição das atribuições e responsabilidades,
levantamento da necessidade de treinamento, avaliação de reação, retenção de
conhecimento e de eficácia, organização da documentação comprobatória, entre outras.
Sobre treinamentos dos funcionários próprios, o RGT-SST também não trouxe muitos
detalhes, além da quantidade de funcionários que receberam treinamentos legais e dos
percentuais de treinamento das horas-homem de exposição ao risco mensais. Em relação
ao conteúdo, 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.
A NE promoveu lives com diferentes profissionais, cujos eventos mantêm relevância com
as atividades e desafios da sua força de trabalho. No período também ocorreu a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) em consonância com norma
regulamenta, ainda que no formato virtual.
Em linhas gerais, é esperado que a gestão de SST da NE apresente a proposta para o
desenvolvimento da sua força de trabalho, bem como as respectivas evidências. Sobre os
funcionários das empresas contratadas, é importante que a Equipe de SST passe a exigir
algum programa de treinamento, inclusive para parte do desenvolvimento do
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Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) que está em pauta para ser estabelecido
como evolução dos atuais programas legais.
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 processos e a
implantação de processos do Sistema de Gestão.
A estrutura de reporte foi modificada e passou a representar melhor o esforço da equipe
no desenvolvimento de alguns processos que têm sido acompanhados. A partir deste
formato, espera-se um dinamismo alinhado com os desafios em curso e outros que estão
no radar da equipe. Por fim, também é necessária a definição de mecanismos de
monitoramento e medição de processos considerados importantes para a NE e que sejam
suficientes para identificar fragilidades e atuar de maneira mais assertiva, seja formulando
uma rotina mais segura, definindo um procedimento, um controle, direcionando
atuação/assessoria da Equipe de SST, criando lista de verificação, entre outras tantas
possibilidades.
No que concerne à seleção, contratação e gestão de prestadores de serviço, aguardam-se
avanços no desenvolvimento do procedimento pelo Setor de Suprimentos, que declarou
estar trabalhando em alterações no atual formato juntamente com o Setor de Gente e
Gestão. Assim, o próximo monitoramento contará com reunião específica com essas áreas
para atualização do tema.
É notório o esforço da Equipe de SST, ainda que a metodologia não esteja devidamente
documentada (e aprovada) no âmbito do Sistema de Gestão, bem como por considerar as
tratativas em curso para atendimento das pendências apontadas na Seção 6.3. As reuniões
conduzidas nesta missão trouxeram maior segurança sobre as evidências apresentadas no
RGT-SST, inclusive endossam as ações indicadas como “próximos passos”.
Considerando que o processo de contratação e gestão de terceirizadas da Norte Energia
está sendo revisitado, é esperado 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, e não mais com o sentido de
supervisão, como aquele adotado junto aos Consórcios Construtor e Montador.
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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) são consideradas adequadas.
Esta afirmação baseia-se na verificação de campo realizada na missão de fevereiro/2020
e, considerando, o atual estágio do empreendimento, é esperada continuidade das
instalações e/ou melhorias.
O ambulatório e a área de apoio para a Brigada de Emergência na UHE Belo Monte
continuam instalados de forma adequada, ainda que provisoriamente no antigo prédio
ocupado pelo COMGEV (Consórcio Montador). De acordo com as informações atuais, a
definição de um novo prédio deverá ocorrer na gestão do novo diretor de operação recémchegado.
No RGT-SST não foram apresentados resultados que pudessem subsidiar qualquer
avaliação de conformidade das condições de trabalho nas Obras do Entorno ou demais
contratadas de O&M, fato que justifica revisitar o conjunto de informações apresentadas.
A única informação apresentada corresponde à quantidade de desvios registrados no tema
“Condições e Meio Ambiente de Trabalho”.
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. A revisão do estudo de dispersão em caso de rompimento de
2019 reduziu a área total de influência, mas incluiu algumas novas comunidades enquanto
outras deixariam de ser impactadas nesse novo cenário. A revisão do estudo foi
apresentada para todas as partes envolvidas e aguarda o fim das restrições impostas pela
pandemia para divulgação junto às comunidades.
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.
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Preparação e Resposta de Emergências (demais cenários)
O Plano de Atendimento a Emergência – PAE minutado para a fase de operação estava
em fase de aprovação quando foi sugerida, por uma consultoria contratada, a
padronização da forma da NE responder aos diversos cenários de emergência, sejam
estruturais, de rompimento de barragem, de acidente do trabalho, ataque cibernético e
outros. Nesse contexto, o documento passa por nova modificação para então seguir para
análise pela diretoria, o que também incluirá o novo Diretor de Implantação e Produção
recém-chegado.
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. Com isso, é esperado que o documento seja revisitado quando o processo
de inventário de riscos for concluído.
Os recursos humanos e materiais encontram-se todos mobilizados e disponíveis, inclusive
diversos exercícios de mobilização de recursos são rotineiramente realizados. Por
considerar a interrupção dos simulados devido ao período de pandemia durante alguns
meses de 2020, um cronograma foi proposto para 2021.
Neste período, o RGT-SST apresentou alguns gráficos que demonstram alguns dos
monitoramentos e foram apresentadas evidências da rotina da Brigada de Emergência.
Na UHE Pimental, todos os recursos e infraestrutura estão disponíveis e operacionais. O
novo protocolo dos projetos (por motivo de extravio) para requerimento de vistoria do
Corpo de Bombeiros foi efetivado e aguarda-se pronunciamento da corporação para a
inspeção técnica e posterior emissão do Auto de Vistoria. No caso da UHE Belo Monte,
ainda existem pendências de projeto sendo finalizadas, porém, nada crítico, segundo
informação da Gerência de SST e Superintendência de Operação. Tão logo os recursos
estejam instalados, a taxa de vistoria será paga e a inspeção técnica deverá ser programada
para algum momento oportuno pelo próprio Corpo de Bombeiros.
Do ponto de vista da gestão de SST, o Projeto Hidrelétrico Belo Monte apresenta
pendências, mais especificamente no que tange à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros. Por outro lado, o empreendedor possui recursos suficientes para garantir
uma proteção e gestão adequada neste quesito.
Gestão da conformidade legal do empreendimento
A atualização dos requisitos legais aplicáveis à saúde e segurança e a meio ambiente
segue em curso na nova plataforma da empresa de assessoria jurídica IUS Natura.
De acordo com as informações recebidas, o processo de avaliação de atendimento e
indicação das evidências correspondentes ainda está na programação da equipe; porém,
não pôde ser finalizado em dezembro/2020 por disputar com o recente início de
implantação do Sistema Nexo, que auxiliará na gestão de outros processos de SST.
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Atualmente, existe uma quantidade considerável de requisitos pendentes de atendimento,
mas com planos de ação específicos; outros já avaliados (aplicáveis e atendidos e outros
não aplicáveis); e muitos outros pendentes de avaliação. De acordo com a Equipe de SGI,
um filtro prévio já foi feito, o que resultou na definição de responsável pela atualização,
e nenhum tema significativo está completamente desamparado de gestão.
A preocupação nesse contexto relaciona-se com a necessidade de finalizar processos
iniciados antes de iniciar com outras ferramentas de gestão. Por outro lado, se a nova
demanda for importante, a equipe/tarefas deverão ser momentaneamente ajustadas para
incorporá-la de maneira a não impactar processos que já se encontram em curso.
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 das condicionantes continua sendo realizada por meio da atualização da planilha
“Status de Atendimento às Condicionantes”, apresentada trimestralmente em anexo aos
RSAPs.
Neste trimestre, o atendimento das condicionantes da LO 1317/2015 foi avaliado
utilizando os dados do 32º RSAP. Verificou-se que nesse período não houve mudança na
situação de atendimento por parte do IBAMA.
No período foi emitido o PT n⁰ 169/2020, que analisa o 17º RC do Programa e Projetos
relacionados à ictiofauna - Programa 11.2 / Projetos 13.3.2, 13.3.4 e 13.3.6 e as
condicionantes relacionadas 2.25 e 2.27. No entanto, as mesmas continuam sendo
consideradas Em Execução pelo órgão. Já a condicionante 2.13, que era considerada Em
Atendimento pela NE até o trimestre passado, agora é considerada Atendida. No entanto,
não há atualização por parte do IBAMA.
Do total de 36 condicionantes da LO, 14 possuem apenas uma exigência e são avaliadas
da mesma forma pelo IBAMA e pela NE, sendo 3 delas consideradas atendidas e 11 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, a situação reportada no relatório anterior não
apresenta alteração. 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.
As condicionantes da LP e LI envolvem os temas: 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
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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).
Com a emissão da Licença de Operação a FUNAI recomendou a adoção de 14 ações
necessárias para a continuidade do processo de licenciamento (Informação nº
223/2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ). As 14 ações necessárias recomendadas são
consideradas obrigações perante o licenciamento e envolvem os seguintes tópicos temas:
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.
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,
implementando as medidas de controle ambiental previstas no Programa de Controle
Ambiental Intrínseco – PCAI e no PRAD.
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, devese 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.
Após encerramento do contrato da BIOCEV, antiga coordenadora do PAC, e de um
período em que a própria NE assumiu a supervisão, iniciou em outubro de 2020 o contrato
com a ENGESEMBRA, nova empresa responsável pela Supervisão ambiental do PCAI,
obras do entorno e indígenas e Operação e Manutenção da UHE Belo Monte.
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, como se verificou na Seção 6.3.2.
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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 nos RGMEs da Engesembra referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro, mais especificamente nas planilhas de gestão de desvios (RD e
RNC) anexas aos relatórios mensais.
A supervisão realizada no trimestre teve como foco a atuação das seguintes empresas:





Outubro: Tontini (FT Engenharia e Consultoria Ambiental), HMC Frugone
(Eletromarc), Usitech do Brasil, Zavattaro Engenharia e Sete (S7TE Eletromecânica
LTDA).
Novembro: LB Transportes, Sete Eletromecânica, HMC Frugone, Tontini, FA
Navegações, Usitech Hidro Ambiental, Proterra, Hidro Brasi, SPS, Zavattaro,
Machado e Acosta JMagalhães, CONGEV, GRI, Eletronorte MANSERV, AIIEGA
Valecam JM Serviços Rocha Engenharia, Mota e Cidade Limpa.
Dezembro: LB Transportes SPS, JMagalhães (nas Obras indígenas); Sete
Eletromecânica, HMC Frugone, Tontini, Usitech Hidro Ambiental, Proterra,
HidroBrasil, Zavattaro, Machado e Acosta (nas Obras do Entorno); GRI, Eletronorte
MANSERV, AIIEGA, Valecam, JM Serviços, Rocha Engenharia, Mota e Cidade
Limpa (nas atividades da Operação).

Com base nas planilhas de gestão de desvios, foi possível verificar a seguinte situação:
Outubro:





27 RDs, sendo 8 da Tontini, 8 da Zavattaro, 5 da Usitech, 4 da HMC Frugone e 2 da
Sete;
23 nas Obras do entorno e 4 nas Obras indígenas;
11 referentes a resíduos sólidos; 7 a produtos químicos; 5 à contaminação de solo; 3
à potabilidade da água e 1 a efluentes;
Todos dentro do prazo, aguardando plano de ação.

Novembro:



50 RDs e 10 RNCs, a maioria dos RDs (10) para a empresa F.A Navegações, das
Obras Indígenas, e a maioria das RNCs (6) para a Segurança de Barragem, da NE;
A maioria na categoria de resíduos sólidos (19) e o restante na gestão de documentos
(8), potabilidade da água (8), contaminação do solo (5), produtos químicos (5),
licenças e autorizações (4), relatório de fornecedores (licenciados) (3), treinamentos
(2), CTF - Cadastro Técnico Federal (2), efluentes (2), contaminação da água (1), kit
de emergência ambiental (1);
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25 concluídos, 29 vencidos, 3 no prazo, 2 aguardando plano de ação e 1 devolvida
para correção. A maioria dos desvios vencidos são da F.A Navegações, da Segurança
de Barragem e da GGS Martins.

Dezembro:





79 RDs e 05 RNCs, a maioria dos RDs (15) para a empresa Usitech, J Magalhães
(11) e F.A Navegações (9), e as RNCs registradas para a Usitech (1), Zavattaro (1),
Hixdro Brasil (1), Gestão de Infraestrutura (1) e Eletronorte (1).
A maioria na categoria de licenças e autorizações (21), gestão de documentos (19) e
resíduos sólidos (17), e o restante na potabilidade da água (9), treinamentos (5),
relatório de fornecedores (licenciados) (4), frota de veículos (3), CTF (3), kit de
emergência ambiental (2), e outorga (uso de água) (1);
32 concluídos, 45 vencidos, 2 no prazo, 3 para verificação da eficácia, e 2 devolvidos
para correção. A maioria dos desvios vencidos são da J. Magalhães (11), F.A
Navegações (6) e Usitech (4).

Supervisão Ambiental da NE - OEs
A Equipe de Meio Ambiente conduziu ajustes na metodologia de Supervisão Ambiental
das Obras do Entorno (OEs), inclusive manifestando a intenção de tratar de maneira
uniforme junto com os contratos de O&M e Obras em Terras Indígenas. Foi apresentado
um novo modelo de relatório para a Supervisão Ambiental destes contratos, o qual foi
resumido e analisado na Seção 6.2.1.3.
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 e 185/2020-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:
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10. Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais
o 10.1. Programa de Monitoramento da Sismicidade
o 10.2. Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias
 10.2.1 Projeto de Acompanhamento dos Direitos Minerários
 14.1.1 Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira
o 10.3. Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e
Processos Erosivos
11. Plano de Gestão dos Recursos Hídricos
o 11.1
Programa
de
Monitoramento
Hidráulico,
Hidrológico
e
Hidrossedimentológico
 11.1.1 Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico
 11.1.2 Projeto de Monitoramento de Níveis e Vazões
 11.1.3 Projeto de Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade
em Seções do TVR
o 11.2 - Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques
o 11.3. Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas
 11.3.1 Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas
 11.3.2 Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas
o 11.5. Programa de Monitoramento do Microclima Local

É necessário destacar que, em razão das restrições impostas pelas medidas de combate à
pandemia de COVID-19, as campanhas de monitoramento previstas para abril de 2020,
bem como outras atividades que envolviam deslocamento de equipes e contato com a
população local, foram suspensas. Essa situação foi comunicada aos órgãos ambientais,
especialmente ao IBAMA, por meio das cartas CE 0098/2020-SSAI e CE 0101/2020SSAI, respectivamente de 24 e 26/03/2020. Algumas atividades que deveriam ser
realizadas em abril foram reprogramadas para maio de 2020. Essa situação contempla
praticamente todos os planos, 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 para a 31ª missão de monitoramento, 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.
Na 32ª missão de monitoramento foi informado que as atividades dos programas e
projetos foram continuadas sem problemas, inclusive com a realização de campanhas de
monitoramento participativo. Apenas algumas medições de nível e qualidade da água
subterrânea em poços e cacimbas de propriedades rurais na região dos igarapés
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interceptados pelos diques permanecem interrompidas como forma de minimizar o
contato com os moradores.
Com relação à evolução dos programas ambientais no período, merecem ser destacados
os seguintes aspectos:






No âmbito do 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. Foram realizados os levantamentos fotográficos, topográficos,
topobatimétricos e cronograma de execução das ações a serem implementadas ao
longo do ano de 2021. O Plano de Ação para a recuperação destas feições de erosão
será apresentado no 19º RC, em março de 2019.
O Parecer Técnico 126/2020-COHID/CGTEF/DILIC, de 14/08/2020, analisou as
informações do Programa 11.1 (Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e
Hidrossedimentológico) apresentadas no 17º RC e deu continuidade à série de
observações apresentadas no Parecer Técnico 34/2019-COHID/CGTEF/DILIC. O
parecer seguiu numa linha de análise muito crítica à execução do programa, incluindo
a forma de aquisição dos dados no campo, a gestão, formatação e alimentação do
Banco de Dados, as inconsistências dos Bancos de Dados de outros programas e/ou
projetos e as análises apresentadas. O principal problema apontado no parecer são as
“Falhas nos procedimentos em campo observadas, principalmente na F[i], levou à
apresentação de dados incompletos e divergentes (mesmo incompatíveis), usados de
forma aleatória pelos projetos SEM critérios técnicos comuns entre as equipes, dando
indícios de AUSÊNCIA de gestão dos dados coletados”. Ainda conforme o parecer,
esse problema resultou na impossibilidade de uma análise realmente robusta sobre os
impactos ambientais da instalação do TVR na Volta Grande do Xingu e prejudica a
análise cumulativa e sinérgica dos impactos da alteração hidrodinâmica do TVR,
incluindo a execução do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do
Xingu (PGIVGX).
O Parecer Técnico 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC, de 17/12/2020, analisou as
informações do Programa 10.1 (Monitoramento Sismológico) apresentadas no 17º RC
e deu continuidade à série de observações apresentadas no Parecer Técnico 109/2019COHID/CGTEF/DILIC. O parecer faz uma análise da coerência das informações
básicas (Banco de Dados) e das análises apresentadas no RC. Por fim, são
apresentados os seguintes comentários e recomendações: (1) continuam existindo
questões que devem ser respondidas pela NE; (2) não foi esclarecido quais estações
de fato não estiveram funcionando e em quais períodos; (3) não foi justificada a
atribuição à população a responsabilidade de identificar os SIR (sismos induzidos
pelo reservatório) ou os eventos locais na fase pós enchimento dos reservatórios; (4)
os relatórios apresentados não analisam as variações de nível d’água nos
reservatórios; (5) existem problemas de configuração nas planilhas eletrônicas de
dados que precisam ser resolvidos; (6) foi manifestada preocupação dos possíveis
impactos na Volta Grande do Xingu em decorrência de sismos induzidos próximos
da Barragem de Pimental. Mesmo fazendo uma série de recomendações, conforme já
apresentado, o parecer (1) ressalvou que a falta de mapas ilustrativos com a
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localização epicentral dos eventos locais dificulta a identificação de sismos induzidos;
(2) não existe mais necessidade de enviar relatórios executivos anuais ao IBAMA,
exceto quando houver relato da população urbana e/ou ribeirinha de tremor/ruídos; e
(3) a empresa deve manter atualizado o banco de dados de monitoramento do
programa (planilhas eletrônicas) para fornecer ao IBAMA imediatamente quando
requisitada.
O mesmo Parecer Técnico 185/2020-COHID/CGTEF/DILIC, de 17/12/2020,
também analisou as informações do Programa 10.2 (Atividades das Atividades
Minerárias) apresentadas no 17º RC e deu continuidade a série de observações
apresentadas anteriormente no Parecer Técnico 109/2019-COHID/CGTEF/DILIC. O
parecer faz uma análise das planilhas e mapas apresentados e das análises
apresentadas no RC. Por fim, são apresentados os seguintes comentários e
recomendações: (1) a planilha de dados com o detalhamento dos processos minerários
em monitoramento ainda não está em formato adequado; e (2) existem divergências
entre os mapas apresentados e as informações levantadas pelo IBAMA em vistoria
realizada em outubro/2019 quanto a inatividade de garimpos na região da Volta
Grande do Xingu. Segundo o IBAMA, existem garimpos em atividade na região, ao
contrário do apresentado no Mapa Contendo os Projetos Ambientais/Bloqueio
Definitivo. O parecer conclui que, em função à ausência de manifestação da ANM ao
Ofício 676/2020/COHID até o momento, não foi avaliado o status de atendimento do
programa, devendo o mesmo ser mantido “EM EXECUÇÃO”. Caberá à NESA
manter o Ibama informado sobre as negociações em curso.
No âmbito do 14.1.1, Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira, e da
Segurança Corporativa da NE foram identificados, em 30/11/2020, equipamentos de
garimpagem em atividade no TVR; os equipamentos identificados foram: (1) 2 balsas
de extração de minério junto à foz do Rio Itatá; e (2) 2 dragas (ou motobomba) para
lavagem de minério, próximas do Garimpo Ouro Verde, e na margem do Rio Xingu.
A situação foi registrada pela Segurança Corporativa da NE e encaminhada, por meio
da Carta CE 0981/2020 – SSAI para IBAMA/Altamira, IBAMA/DILIC,
FUNAI/Brasília, FUNAI/Altamira e ANM/Belém.

As observações dos vários pareceres emitidos pelo IBAMA precisam de atenção
redobrada, pois a sequência de problemas apontados, sem as necessárias justificativas,
saneamentos ou contraposição de informações e análise, pode dificultar a renovação da
LO ou, no mínimo, prejudicar a diminuição formal de requisitos a serem atendidos no
âmbito do licenciamento ambiental.
Meio Biótico
Vegetação
No 4º trimestre de 2020 foram realizadas as atividades de campo previstas dos
monitoramentos da vegetação de acordo com o PBA e as recomendações do IBAMA,
bem como do reforço do monitoramento no TVR, de iniciativa da Norte Energia. Assim,
seguem em andamento as diferentes atividades dos monitoramentos, que têm como
objetivo acompanhar os efeitos, nas florestas de terra firme, florestas aluviais e formações
pioneiras, decorrentes das alterações causadas pela implantação do empreendimento.
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O 32º RSAP informa que até o momento não foi possível evidenciar, nas florestas de terra
firme, redução significativa na riqueza e diversidade de espécies arbóreas, alterações
significativas de sua composição florística ou redução de eventos reprodutivos das
espécies avaliadas. No entanto, verificou-se um aumento geral das taxas de mortalidade,
o que pode estar relacionado às mudanças no nível do lençol freático, principal impacto
esperado para os três compartimentos de análise do projeto. Porém, não foram observados
eventos maciços de mortalidade, obtendo-se as taxas relativamente baixas (< 15%),
embora superiores ao registrado em literatura científica para florestas de terra firme na
região amazônica.
Em relação às florestas aluviais, não foram detectadas alterações de composição das
comunidades, sendo que a avaliação fenológica indicou que, nos três compartimentos de
análise, o número de observações da frutificação e floração vem se mantendo no período
pós-enchimento, porém com um aumento das fenofases reprodutivas e uma redução das
fenofases de mudança foliar. Quanto às formações pioneiras, o 32º RSAP informa que a
vegetação amostrada segue seu processo natural de mudança sucessional sem evidência
de colapso da diversidade ou afetação do ciclo biológico das Podostemaceae. Resultados
detalhados dos projetos de monitoramento da vegetação serão apresentados no próximo
relatório consolidado (19º), cujo protocolo no IBAMA está previsto para 31 de março.
No âmbito do programa de recomposição da APP dos reservatórios, foram executadas no
4º trimestre as atividades previstas de manutenção dos plantios realizados anos agrícolas
de 2017-2018 (147 ha em vegetação secundária) e de 2019-2020 (159 ha em pasto sujo e
100 ha em vegetação secundária), bem como iniciado o monitoramento nos plantios de
2019-2020, que será finalizado no 1º trimestre deste ano. Cabe mencionar que foi relatada
a perda de 14,5 ha de plantios em pasto sujo devido à ocorrência de incêndios e a afetação
de 23 ha de plantios devido ao pastejo, ambos referentes ao ano agrícola de 2019-2020.
Em relação aos plantios previstos para o ano agrícola de 2020-2021, foi iniciada a
avaliação da regeneração natural e o preparo do solo, realizados em 9 ha (pasto sujo) de
um total de 55 ha previstos para o período. Foi informado que essa meta de plantios para
o presente ano agrícola foi informada ao IBAMA por meio da CE N°698/2021-SSAI de
16 de outubro de 2021. As demais atividades rotineiras deste programa também foram
executadas (produção de mudas, monitoramento de matrizes de sementes, manutenção do
arboreto do CEA e abertura de aceiros).
No âmbito do projeto de destinação madeireira, conforme informado no relatório anterior,
a empresa contratada em novembro de 2020 para a realização do levantamento e da
avaliação das toras restantes nos pátios da UHE Belo Monte iniciou execução das
atividades, que correspondem à localização e limpeza dos pátios e levantamento qualiquantitativo das toras. A conclusão das atividades está prevista para março de 2021. Foi
informado que, até o momento, verificou-se que aproximadamente 80% das toras não
possuem serventia. A carvoaria Bellmonte Residues segue em atividade, produzindo
carvão a partir dos resíduos das serrarias do Travessão 27. A serraria Mogno permanece
inoperante. Não foram feitas novas doações de madeira para terceiros.

100

Fauna terrestre, semiaquática e aquática
Foi informado, por meio do 32º RSAP e durante a 32ª missão, que, de forma geral, as
atividades previstas para o 4º trimestre de 2020 relacionadas aos projetos de fauna
terrestre, aquática e semiaquática tiveram prosseguimento conforme o PBA e as
solicitações feitas pelo IBAMA por meio de pareceres, principalmente o Parecer Técnico
N° 109/2019- COHID/CGTEF/DILIC, que analisou o conteúdo do 13º RC e 15º RC.
Dessa forma, o atendimento dos objetivos e metas dos projetos de fauna será demonstrado
com a apresentação do 19º RC.
São exceções as atividades que envolvem a participação das comunidades, devido às
restrições impostas pela pandemia de COVID-19. Assim, permaneceram suspensas as
atividades de divulgação das ações acerca do monitoramento de quelônios por telemetria
(Projeto de Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios), que prevê de entrega de material
infográfico no formato folder, bem como as atividades de educação ambiental e o manejo
participativo do Projeto de Manejo de Quelônio.
O 32º RSAP apresentou os resumos da maioria dos projetos de fauna terrestre,
semiaquática e aquática que serão apresentados no sumário executivo do 19º RC, e cujos
principais resultados são destacados a seguir.
Em relação aos monitoramentos de abelhas e da avifauna terrestre, foi informado que até
o momento não foram detectadas alterações nas comunidades desses grupos faunísticos
e que será solicitado ao IBAMA o encerramento de seus respectivos projetos.
No caso do monitoramento da herpetofauna, foram detectadas alterações na abundância
de espécies bioindicadoras em alguns compartimentos ou módulos monitorados. Será
apresentada no 19º RC uma proposta de revisão dos objetivos e metas deste projeto, o que
implicará em ajustes metodológicos, visando a concentrar esforços na obtenção de dados
sobre as espécies bioindicadoras de modo a orientar ações de conservação destes grupos,
que são mais sensíveis às perturbações antrópicas.
Quanto ao monitoramento da mastofauna terrestre, foram encontradas alterações de
riqueza e abundância na fase de operação em quase todos os módulos que, no entanto,
foram consideradas dentro dos padrões esperados para as espécies estudadas. Por outro
lado, as análises envolvendo a frequência de ocupação das espécies nos transectos
amostrais comprovaram o declínio visual para algumas espécies durante a fase de
operação em função da perda de hábitats. A Norte Energia pondera, no entanto, que a
perda de hábitat é decorrente não somente da formação dos reservatórios, mas também
pelo intenso uso e ocupação do solo na região, além do aumento da pressão de caça
identificado nos módulos 3, 5 e 6. A fim de aprimorar a aferição dos impactos na etapa
de operação, está em discussão interna apresentar ao IBAMA sugestões de ajustes na
metodologia de amostragem, mediante a utilização de câmeras traps nas parcelas dos
módulos de monitoramento, o que possibilitará registros noturnos.
Os resultados do monitoramento de quirópteros indicam que a assembleia de morcegos
de pedrais permaneceu estável, tanto em riqueza, quanto em abundância das espécies mais
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comuns. Porém, a partir de 2019 (16ª campanha), o pedral Barra do Vento passou a
apresentar diferença significativa na estruturação, sendo Peropteryx sp. a espécie que
mais contribuiu com esse resultado, uma vez que apresentou maior abundância na etapa
de operação.
No âmbito do monitoramento de mamíferos aquáticos e semiaquáticos, os resultados
obtidos demonstram alterações comportamentais e ecológicas para as espécies
monitoradas, a ariranha (Pteronura brasiliensis), a lontra (Lontra longicaudis) e o botocor-de-rosa (Inia geoffrensis). Os impactos estão associados principalmente à perda ou
modificação do uso do hábitat, perturbação e afugentamento da fauna. Os impactos para
os mustelídeos são mais evidentes nos compartimentos RX e TVR, os quais sofreram as
maiores modificações. A fim de aprimorar os monitoramentos deste grupo de fauna para
aferição dos impactos específicos, serão propostas novas metodologias ao IBAMA no 19º
RC.
Quanto ao monitoramento da avifauna aquática e semiaquática, os resultados obtidos não
indicam a ocorrência da maioria dos impactos previstos; no entanto, ainda que se perceba
uma possível manutenção dos padrões da estrutura da avifauna aquática, dada a
insignificância das variações, a tendência de redução observada nas médias para alguns
indicadores corrobora parcialmente com os cenários previstos no EIA e justificam a
continuidade deste projeto.
Em relação ao projeto de monitoramento de crocodilianos, ao projeto de pesquisa de
ecologia sobre quelônio e ao projeto de monitoramento e manejo de quelônios, o 32º
RSAP apresenta alguns resultados obtidos no período, porém, sem análises, as quais serão
apresentadas no 19º RC. Ainda em relação aos quelônios, em consonância ao Ofício nº
103/2018-COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, de 22/03/2018, teve seguimento o
monitoramento da espécie Podocnemis unifilis (tracajá) no Barramento Pimental. No 4º
trimestre de 2020, foram registrados nove espécimes de tracajás confinados em meio às
rochas do enrocamento e caixas de coleta de água. Todos os espécimes resgatados eram
fêmeas, os quais, após a coleta dos dados morfométricos e realizações de marcações,
foram soltos. Ao longo de todo o ano de 2020, foram resgatados 100 indivíduos de
tracajás no enrocamento.
Qualidade da Água e Ictiofauna
Conforme informado por meio do 32º RSAP e durante a 32ª missão, de maneira geral
foram realizadas as atividades dos projetos de qualidade da água e ictiofauna previstas
para o período, de acordo com o PBA e as solicitações do IBAMA. Exceção é o Projeto
de Incentivo à Pesca Sustentável, cujas atividades com as comunidades permaneceram
parcialmente paralisadas até o final de 2020 devido às restrições sociais em função da
pandemia de COVID-19, e estão sendo retomadas neste ano. Ainda assim, o 32º RSAP
reporta a realização de um seminário técnico em 18 a 20 de novembro de 2020, no qual
foram discutidos temas relacionados à alínea “b” da condicionante 2.24 (projeto de
assistência técnica de pesca).
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No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna, o 32º RSAP informa que,
com base nos dados que serão apresentados no 19º RC, os métodos, a periodicidade e o
esforço do monitoramento, como também a abrangência das ações, têm propiciado a
obtenção de resultados satisfatórios e adequados para salvaguardar as populações de
peixes nas diferentes áreas da UHE Belo Monte, conseguindo atingir o objetivo principal
de mitigar os impactos do empreendimento sobre a ictiofauna. O IBAMA emitiu em
12/11/2020 o Ofício Nº 705/2020-COHID/CGTEF/DILIC com o Parecer Técnico N°
169/2020-COHID/CGTEF/DILIC, no qual analisou os resultados deste projeto
apresentados no 17º RC (janeiro/2020). No referido parecer, considerou o andamento
adequado das atividades executadas, porém, observou que as perdas de ictiofauna,
embora apresentassem redução, continuavam elevadas e que esperava que as grades
anticardumes, concluídas no final de 2019 no sítio Belo Monte, pudessem contribuir para
maior redução do perecimento de peixes. Ressaltou ainda que cabe ao empreendedor
buscar continuamente tecnologias de mitigação e procedimentos operacionais de proteção
à ictiofauna, com propósito de reduzir os efeitos negativos decorrentes da implantação da
usina. Por fim, considerou que o projeto encontrava se com o status “Em execução”.
Quanto ao Projeto de Monitoramento da Ictiofauna, o 32º RSAP informa que os
resultados obtidos até o momento comprovaram o que já havia sido preconizado no EIA,
o qual apontou a ocorrência da alteração da ictiofauna na área de influência da UHE Belo
Monte, uma vez que o ciclo hidrológico do rio, com os seus pulsos determinados pela
sucessão de períodos secos e chuvosos, possui uma influência determinante na
estruturação da ictiofauna e no desenvolvimento das suas estratégias de vida. Em função
das modificações hidrológicas impostas pelo empreendimento, foi observado em cada
ambiente que as amostras do período pós-enchimento foram mais dissimilares do que as
da fase pré-enchimento, indicando modificação temporal da composição da ictiofauna
monitorada e dos seus descritores ecológicos. No entanto, nos ambientes de igarapé não
foram detectadas, para os setores 1 a 5 (montante, Reservatório do Xingu, TVR, jusante
e Reservatório Intermediário), diferenças na composição da ictiofauna nas fases do
empreendimento, podendo sugerir uma recuperação da ictiofauna ou uma expressiva
variabilidade interanual.
No Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes
os resultados obtidos por meio de estações fixas de rastreamento ou de rastreamento
móvel demonstram que as espécies monitoradas pela marcação, que são reconhecidas
como migradoras, têm conseguido encontrar e passar pelo STP e que este dispositivo
possui potencial de passagem de espécies de porte médio e grande. Verificou-se que o
STP já permitiu a passagem de pelo menos 81,5% das espécies registradas para o TVR
no período de pós-enchimento (226 espécies), o que denota que boa parte da ictiofauna
local utilizou o STP. O Parecer Técnico N° 169/2020-COHID/CGTEF/DILIC,
encaminhado pelo Ofício nº 705/2020-COHID/CGTEF/DILIC (12/11/2020), analisou o
17º RC deste projeto e destacou os esforços realizados para apresentar uma análise
integrada dos dados, o que melhorava a compreensão quanto à performance do STP na
mitigação dos impactos, solicitando a continuidade dessa integração. Também foi
destacado no referido parecer os resultados que indicavam a conectividade do rio para
diversas espécies e que as novas adequações propostas para melhoria do sistema deveriam
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ser observadas no próximo RC, concluindo que o projeto estava com o status “Em
execução”.
Em relação ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, foram
obtidas no período não conformidades de concentrações de oxigênio dissolvido (OD)
(abaixo de 5,0 g/L) em alguns pontos localizados nos diferentes compartimentos
monitorados: 1) Reservatório Intermediário (RI): nas camadas intermediárias e profundas
do perfil vertical na maioria dos pontos e dias monitorados, nas camadas superficiais do
perfil vertical em algumas semanas monitoradas, no ponto Canal de Fuga Montante em
boa parte das semanas monitoradas, e no Canal de Fuga Jusante em um único dia de
dezembro; 2) Igarapés de Altamira: nas áreas de montante e centrais dos igarapés
Altamira e Ambé em praticamente todas as semanas monitoradas; na porção a montante
igarapé Panelas em quatro semanas entre outubro e dezembro de 2020; e 3) Reservatório
Xingu (RX): em três pontos nas camadas intermediárias e profundas do perfil vertical, no
entorno das comunidades ribeirinhas em sete dos 15 pontos monitorados e semanas
avaliadas, somente a partir das camadas intermediárias. De acordo com o informado na
32ª missão, essas alterações seguem os padrões esperados.
Por fim, no âmbito do Projeto de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas, foi realizada
a 39ª campanha de campo, quando foram visitados 85 pontos, dos quais 23 apresentaram
ausência de macrófitas aquáticas, a maioria na área do RI (14 pontos). O grande número
de pontos com ausência de banco de macrófitas foi em função da estiagem atípica
ocorrida no período, com baixas vazões do rio Xingu e de seus tributários, que resultou
no deplecionamento dos reservatórios e perecimento de grande parte dos bancos presentes
nas campanhas anteriores, além da diminuição geral do nível de infestação dos bancos.
Apenas três pontos apresentaram nível grave (IV) de infestação, dois na área do RX e um
na área do RI. Nenhum ponto monitorado em outubro de 2020 apresentou nível crítico
(V) de infestação, com a grande maioria dos pontos apresentando nível leve (II) de
infestação. Quanto às observações semanais realizadas em conjunto com os
monitoramentos de qualidade da água, verificaram-se bancos esparsos de macrófitas
flutuantes no RX, que se acumularam junto à barragem Pimental, sem necessidade de
intervenção devido à sua pequena dimensão.
Meio Socioeconômico
Em outubro de 2020, a Norte Energia deu continuidade à retomada de atividades a partir
da flexibilização nos decretos municipais e o cronograma apresentado ao Ibama, que
previa a retomada gradual de atividades associadas aos programas do licenciamento
ambiental, com a aplicação das medidas de higiene necessárias para prevenção da
transmissão do Coronavírus, que inclui a restrição da quantidade de pessoas nessas
atividades. No entanto, as atividades possíveis de serem desenvolvidas remotamente
tiveram continuidade, dando-lhes prioridade, principalmente com as comunidades que
dispõem de serviços de internet e/ou telefonia, com a continuação de reuniões e oficinas,
coleta de informações e monitoramentos à distância.
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A estrutura organizacional da Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas
(SSAI) permanece a mesma, assim como os grupos de trabalho, como o Comitê de Gestão
da Pandemia do Coronavírus.
Em reuniões virtuais realizadas com as equipes da Norte Energia, e a consulta dos
documentos e informações apresentados, foi atualizada a situação de atendimento de
todos os compromissos decorrentes do licenciamento ambiental.
Considerando que não há mais atividades de construção na UHE Belo Monte, o processo
de desmobilização de pessoal foi concluído. O consórcio construtor já encerrou suas
atividades, restando apenas o acompanhamento dos trabalhadores que estavam afastados,
cuja finalização de pendências deve ocorrer até junho de 2021. Por esse motivo, na
apresentação do 19º RC ao Ibama, em 31/03/2021, será solicitado o encerramento do
Programa de Desmobilização da Mão de Obra – PDMO. Pelo mesmo motivo, o
monitoramento dos desligados, que fazia parte desse programa, também foi encerrado.
Foram realizadas 10 campanhas para o Programa de Monitoramento da Mão de Obra
Desmobilizada por Redução de Quadro durante o período de setembro de 2015 a agosto
de 2020, tendo sido desmobilizados no período 33.930 trabalhadores e com uma amostra
de pesquisa de 3.837 pessoas, representando 11,3% do total de desmobilizados.
Os resultados dessa pesquisa demonstram que:
1.
2.

Um percentual pequeno de trabalhadores desmobilizados permaneceu residindo nos
municípios da AID após o término do período de trabalho. A partir das amostras
definidas, têm-se os resultados de permanência na AID;
O maior percentual de permanência, entre os grupos regional e não regional, foi
verificado na 7ª campanha (29,4% dos trabalhadores do Estrato Civil Regional
permaneceram na AID). O melhor resultado foi verificado na 8ª campanha (taxa de
permanência de apenas 2,1%), no Estrato Eletromecânica Não Regional.

As Taxas de Permanência dos grupos de trabalhadores de origem local, regional e não
regional estão demonstradas na Tabela 7.0.a, a seguir.
Tabela 7.0.a
Taxa de permanência de trabalhadores segundo origem
Campanhas
realizadas
1ª - set/15 a fev/16
2ª - mar/16 a ago/16
3ª - set/16 a fev/17
4ª - mar/17 a ago/17
5ª set/17 a fev/18
6ª - mar/18 a ago/18

Subgrupos
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica

Local
Nº
84
52
64
55
48
60
50
-

%

Regional
Nº

%

86,6
69,3
69,5
59,7
56,4
74,0
70,4
-

6
7
7
4
-

6,2
7,7
7,9
6,0
-

Não Regional
Nº
%
3
3
4
2
4
8
7
10
-

3,0
3,9
4,2
2,3
4,2
9,2
7,8
12,2
-
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Tabela 7.0.a
Taxa de permanência de trabalhadores segundo origem
Campanhas
realizadas
7ª set/18 a fev/19
8ª mar/19 a ago/19
9ª set/19 a fev/20
10ª mar/20 a ago/20

Subgrupos
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica
Civil
Eletromecânica

Local
Nº
110
10
84
26
82
16
127
-

%

Regional
Nº

%

74,3
41,7
42,2
65,0
48,5
57,1
59,3
-

5
1
5
3
3
1
3
-

29,4
5,6
19,2
5,5
21,4
5,0
16,7
-

Não Regional
Nº
%
5
2
5
2
2
5
1
-

15,6
3,5
12,8
2,1
7,4
4,9
3,3
-

Resultados por Extrapolação dos dados:
1.
2.
3.
4.

Por meio de Intervalo de Confiança, foi feita a análise da quantidade de profissionais
que permaneceram no local após o fim da obra;
O Intervalo de Confiança foi realizado tanto para o total quanto para as segmentações
de estrato por consórcio;
Fazendo uso dos intervalos de Confiança das proporções, são aplicados os
percentuais nos universos de forma a estimar as quantidades de profissionais que
permaneceram localmente depois do encerramento do projeto;
Após a extrapolação, o resultado total mostrou que 2.601 pessoas permaneceram na
região da AID.

A nova exigência do Ibama em relação ao acompanhamento dos trabalhadores que
fixaram moradia na AID é considerada não justificável pela Norte Energia, e o Ibama
incluiu essa demanda no Programa de Capacitação de Mão de Obra.
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): 705
partes interessadas mapeadas: 18,5% Prefeituras; 17,7% Poder Legislativo; 9,6%
Rede de Comunicação Popular; 7,4% Sindicatos/Entidades de Classe; 3,2% ONGs;
4% Mídias; 4% Poder Judiciário; 2,9% Ensino e Pesquisa; 2,9% Entidades
Filantrópicas e Religiosas; 1,9% Instituições Federais; 2% Órgãos de Fiscalização;
25,9% nos demais: Associações Comerciais de Moradores, Colaboradores,
Conselhos Populares, Entidades Filantrópicas, Fiscalização, 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 1.248 atendimentos pelo “0800” no período entre outubro e
dezembro de 2020, dos quais 970 eram reclamações e 338 foram solicitações
(Figuras 7.0.a e 7.0.b). As principais demandas referiam-se aos aspectos
construtivos dos RUCs, ligações intradomiciliares e verba de transição. Do total
106

de demandas, 508 foram concluídas, 7 parcialmente atendidas e 185 “a ser
atendidas”. No período de julho a setembro de 2020, foram 1.107 atendimentos,
distribuídos em 696 reclamações, 403 solicitações e 08 elogios. As principais
demandas referiam-se a Aspectos construtivos dos RUCs, Ligações
intradomiciliares, Verba de Transição, Apoio com doação de cestas básicas
(relacionado à pandemia), Entrega de voadeira/kit de pesca, Devolutivas Oficinas
Participativas (perfuração de poços, melhorias de acessos às comunidades,
Variação do nível do rio, Apoio a melhorias do sistema de telefonia na região
VGX.
Figura 7.0.a
Classificação das demandas – abril/junho, julho/setembro e outubro/dezembro 2020
Principais demandas
Aspectos construtivos dos RUCs
Ligações intradomiciliares
Verba de Transição
Devolutivas oficinas participativas
Apoio com doação de cestas básicas (relacionado à pandemia)
Entrega de voadeira/kit de pesca
Devolutivas Oficinas Participativas
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Figura 7.0.b
Resultados das demandas – abril a dezembro de 2020
Abril a junho 700 atendimentos
Julho a setembro 1.107 atendimentos
Outubro a dezembro 1.311 atendimentos
Total abril a dezembro 3.118 atendimentos
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 Núcleo de Comunicação da Volta Grande do Xingu – Espaço de interação social
com os moradores (cerca de 1.500 famílias) das comunidades que vivem ao longo
do rio Xingu no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) da UHE Belo Monte.
Atendimento presencial e remoto para os registros de comunicações com as partes
interessadas. Em função do Plano de Contingência da COVID-19, os
atendimentos presenciais permanecem suspensos desde 18/03/2020, em
consonância com as recomendações dos órgãos sanitários e de saúde. O registro
de demandas 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 COVID19, os atendimentos presenciais permanecem suspensos desde 18/03/2020.
 Rede de Comunicação Social – formada por lideranças e moradores comunitários
que possui 685 participantes das áreas do TVR, TRV, RUC, RRC, RAR e
Pacuera-RX, que fazem parte de grupos de WhatsApp, outro meio de
comunicação que ficou mais intenso após a pandemia. Por meio desse
instrumento, no período de outubro a dezembro de 2020 foram feitas 4.062
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comunicações, com 1.925 contatos para informes de alteração de vazão e
orientações de saúde (Covid-19) e 2.137 envios de comunicados e cards do
projeto #TamoJunto – Todos contra o Corona vírus.
Figura 7.0.c
Rede de Comunicação Popular – contatos para informes – outubro/dezembro de
2020
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1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

616

616

693
200

Informe de vazão/Covid19
Outubro

257

#TamoJunto
Novembro

Dezembro

Figura 7.0.d
Resultados do TVR por meio de comunicação – julho a dezembro de 2020
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Linha de Ação III: Interação Social



Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM: realização do 2º
ciclo de reuniões, que ocorreram de forma virtual, com pauta sobre a Retomada
gradual das atividades de campo da UHE Belo Monte: 25ª Reunião do Colegiado do
Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM (4 participantes);
17ª Comissão do Plano de Atendimento à População Atingida (CAPA) do Fórum de
Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM (3 participantes); 18ª
Reunião da Comissão da Pesca e Aquicultura do Fórum de Acompanhamento Social
da UHE Belo Monte (7 participantes); 28ª Reunião do Comitê do Programa de
Reassentamento Urbano do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte
– FASBM (10 participantes); 3ª Reunião da Comissão do Reservatório Principal e
Intermediário (CRPI) do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte –
FASBM (8 participantes); 2ª Reunião da Comissão da Volta Grande do Xingu
(CVGX) do Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte – FASBM (10
participantes); 5ª Reunião Extraordinária da Comissão da Pesca e Aquicultura (11
participantes); total de 53 participantes.
Mobilizações do I Ciclo 2020 – Esta atividade foi realizada entre 27 de outubro a 17
de novembro, de modo compartilhado, e seguiu os protocolos definidos pelas normas
sanitárias municipais. Foram mobilizadas 23 comunidades do TVR. O esforço
restringiu-se, em média, a 5 convites por comunidade em razão da pandemia.
Reuniões do I Ciclo 2020 – Foram realizadas 21 reuniões, envolvendo 23
comunidades do TVR com a participação de 302 moradores. A pauta este em torno
da vazão do ri e devolutivas das Oficinas Participativas do Plano de Fortalecimento
Comunitário-PFC.
Tática interface com os demais Planos do PBA
 Apoio Programa de Educação Ambiental; Envio de 7.371 cards com os temas:
coleta de lixo, decomposição de alguns materiais, queimadas e mudanças
climáticas, queimadas e lixo doméstico, queimadas e degradação do solo,
mamíferos do Xingu, Quelônios, entre outros.
 Apoio ao Programa de Reparação Urbana – 592 cards enviados às comunidades
com o tema Assistência Técnica para Hortas familiares – Ressecamento do solo.
 Apoio à campanha #TamoJunto – Todos contra o Corona vírus – envio de 2.137
cards, vídeos com texto de apoio e áudio para adesão e engajamento à Campanha
#TamoJunto.
 Apoio ao Projeto de Responsabilidade Social – Belo Monte Comunidade - envio
de 1.786 cards.







Exposição da Norte Energia na mídia: A Figura 7.0.e, a seguir, apresenta os principais
resultados da exposição da mídia entre julho a dezembro de 2020. Nesse período 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 Norte Energia. No período de
outubro a dezembro, foram publicadas 1.641 matérias, sendo 249 positivas (15,2% do
total de matérias veiculadas), 649 matérias neutras (39,5% do total de matérias
veiculadas) e 743 negativas (45,2% do total de matérias veiculadas).
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Figura 7.0.e
Matérias sobre Belo Monte
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No final do mês de novembro e em dezembro, a exposição à mídia teve um aumento
significativo por causa da matéria sobre o Hidrograma que saiu em vários meios de
comunicação. Foram várias matérias que exigiram uma decisão rápida da Norte Energia,
que elaborou e publicou um comunicado em 04/12/2020, alertando sobre as
consequências de mudança de Hidrograma. Depois do comunicado, as matérias negativas
atenuaram e mais pessoas se manifestaram para a discussão do tema. Ao longo do mês de
dezembro, o assunto tornou-se pauta da imprensa nacional, tendo sido explorado pelos
maiores jornais do país – Valor, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo – e
repercutido em portais de veículos regionais, totalizando 99 menções capturadas em
dezembro. Paralelamente, várias matérias positivas foram publicadas, como:





Com o apoio da Norte Energia, DSEI Altamira amplia equipe de atendimento;
Sespa Altamira recebe mais de 1.400 novos testes de Covid-19 para a região;
Festival da Canção da Transamazônica premiará músicas paraenses – O VI Fecant
tem o apoio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. E o
patrocínio da Norte Energia;
35 mil tartarugas são soltas no Tabuleiro do Embaubal da região do Xingu.

O Plano de Atendimento à População Atingida - Projeto de Reassentamento Urbano
executou o reassentamento da população urbana da área diretamente afetada, resultando
nos atuais bairros (antigos RUCs) Casa Nova, Laranjeiras, Água Azul, Jatobá e São
Joaquim. Em atendimento da Condicionante 2.6 alíneas “b” e “c” que determinam a
construção do RUC para realocação de comunidades de indígenas, ribeirinhos e
pescadores, foi acrescentado novo RUC, antigo Pedral atual Tavaquara, que ainda não foi
ocupado e cuja situação é acompanhada pelo GT Tavaquara, composto de DPU, Funai,
Ibama e lideranças indígenas. Por ocasião da última missão de monitoramento, a situação
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relatada mostrou que houve alinhamento quanto à estratégia de atuação e
acompanhamento do GT nas atividades de reoferta e a Norte Energia realizou essa ação
para todo o público-alvo determinado. O resultado desse trabalho foi a adesão de 14
famílias indígenas do Jardim Independente I e novas adesões de outras localidades de
RUC, totalizando 67 aceites para mudança para o RUC Tavaquara. As informações nessa
atual missão de monitoramento indicaram que todas as obras de compensação foram
concluídas em dezembro de 2020, estão na fase de obtenção do Código de Endereçamento
Postas dos logradouros. A entrega dos equipamentos sociais à Prefeitura já foi finalizada
e a situação de relocação está suspensa por causa da pandemia do Coronavírus.
O Plano de Atendimento à População Atingida - Projetos de Regularização Fundiária
Rural e Urbana está com a situação avançando de forma mais lenta, com cautela, por
causa também da pandemia, e a Norte Energia vai solicitar ao Ibama extensão do prazo,
uma vez que a previsão de término da regularização da área urbana era dezembro de 2021.
A previsão de término da área rural é em 2025, então não há necessidade, ainda, de
solicitar a dilatação do prazo.
Os Reassentamentos Rurais (em área remanescente e rurais coletivos) não estão sendo
acompanhados também por causa da pandemia; porém, assim que houver possibilidade,
serão novamente vistoriados e atendidos no que precisarem.
Em relação ao Plano de Atendimento à População Atingida - Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs, no período de outubro a dezembro de 2020 foram concluídas as
atividades de coleta de dados da 15ª Campanha de Monitoramento Social; da 6ª
Campanha de Monitoramento dos Pescadores e da 4ª Campanha de Monitoramento dos
Moradores da Lagoa do Jd. Independente.
Teve início a crítica dos resultados das campanhas concluídas no mês anterior e o
planejamento e início do desenvolvimento das atividades de coleta de dados para as
próximas campanhas:
- 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.
Em outubro deu-se continuidade ao desenvolvimento das campanhas iniciadas no mês
anterior, foi feito o encaminhamento das ocorrências de Vulnerabilidade Social ao Projeto
4.6.2 e a análise dos dados já levantados, que é uma atividade rotineira.
As atividades de campo no período compreenderam o levantamento e acompanhamento
social nas áreas:


Rural, com os beneficiários de carta de crédito; famílias em propriedades com áreas
remanescentes; Reassentamento Rural Coletivo (RRC) e em Áreas Remanescentes
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(RAR); GT da Pesca; Volta Grande do Xingu - Trecho de Vazão Reduzida Rural e
outros públicos na localidade.
Urbana, composta do Reassentamento Urbano Coletivo (RUC); GT da Pesca; Lagoa
do Jardim Independente I; Beneficiários de carta de crédito urbana; Indenização
urbana; Aluguel social; Volta Grande – Trecho de Vazão Reduzida Urbano – Ilha da
Fazenda, Garimpo do Galo, Ressaca, Belo Monte, Belo Monte do Pontal e Vila Izabel
e outros públicos na localidade.

Público Alvo pesquisado pelo Programa de Acompanhamento Social - Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs e Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População
Atingida - 16ª Campanha- 3.464 famílias monitoradas.
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. O desafio atual é de manter os serviços de saúde alertas e ágeis na
identificação e controle de agravos específicos em áreas onde a endemia está bem
controlada ou não existe mais.
As atividades desenvolvidas no período desta missão de monitoramento foram:
1. Celebração de Aditivo de prazo com os integrantes do PACMc do período de
01/10/2020 a 01/02/2021.
 Manutenção do pagamento de salários das equipes no período, inclusive com 13º
salário;
 Manutenção do repasse das cotas de combustível;
 Reunião virtual de pactuação dos Aditivos com os gestores para utilização do
saldo orçamentário, de acordo com o saldo de cada município, SESPA e DSEI.
2. Foram realizadas as seguintes reuniões com gestores, técnicos e ações desenvolvidas
pelos agentes de endemias:
 Reunião individual com cada gestor e técnicos para definição da utilização dos
respectivos saldos orçamentários
 Dentre os itens pactuados estão caminhonetes, motocicletas, capacetes,
manutenção de veículos, voadeiras com motor acoplados, móveis diversos
e equipamentos de informática para os núcleos de vigilância
epidemiológica, microscópios, GPS, entre outros.
 Ações realizadas pelos agentes de endemias: Apoio na orientação sobre
medidas preventivas ao COVID-19; Instalação de mosquiteiros em
acampamento na mata; Coleta de lâminas em residência rural;
Nebulização em área de Garimpo.
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Figura 7.0.f
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. No período de 2011 a 2020 houve uma diminuição de 44,5%,
com uma taxa geométrica anual de redução de 6,32% ao ano. Em Anapu, a porcentagem
de redução no período foi 99,9% com uma taxa geométrica anual de redução de 52,6%
ao ano; em Brasil Novo, foram 96,5% de redução no período, com uma taxa geométrica
anual de redução de 31,2% ao ano. Os casos no município de Pacajá continuam
diminuindo, e o município apresentou uma diminuição de 97,6% no período, com uma
taxa geométrica anual de redução de 33,82% ao ano, lembrando que, no início de
implantação do PACM, era o município que apresentava maior quantidade de casos
positivos. Em Senador José Porfírio, a diminuição no período foi 94,9%, com taxa
geométrica anual de redução de 28,3%. Vitória do Xingu apresentou queda de 100% na
quantidade de casos, com uma taxa geométrica anual de redução de 64,6% ao ano e está
zerado de casos e em Brasil Novo houve três casos em 2020, sendo dois em fevereiro e
um no último trimestre deste ano.
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O Projeto de Reassentamento Ribeirinho já foi encaminhado ao Ibama e foi realizada
reunião no final do ano, quando foi atualizada a Proposta de adequações ao Projeto Básico
do Projeto Ribeirinho, com estudo de redimensionamento do público do projeto e da área
do reassentamento. Foram realizadas discussões sobre os critérios contidos nesse projeto
executivo. Houve evolução nas negociações e foi retomado o processo de reassentamento
de 13 famílias ribeirinhas, com decisão para seu retorno imediato para os pontos de
ocupação. Esse retorno só depende da finalização e aprovação o Termo de oferta e aceite
para retorno imediato dessas famílias. A Norte Energia apresentou um cronograma para
ocorrer esse retorno pelos próximos seis meses, com previsão de entrega dos kits
habitacionais para abril e maio/2021.
A estimativa de público-alvo desse projeto é de 330 famílias, mas a Norte Energia fez
uma proposta de tratamento diferenciado e existem famílias que não estão mais
interessadas no reassentamento. Foram identificadas 133 famílias com fragilidade social,
121 famílias já reassentadas e outras 12 que se enquadram nessa situação, totalizando 248
famílias. Foi apresentado o documento contendo o Plano de Ocupação e Uso da Área de
Preservação Permanente – APP que “define as regras gerais para a ocupação e uso
sustentável das margens do reservatório, tendo sido discutidas com os membros do
Conselho Ribeirinho”.
Esse plano contém: Apresentação; Conceitos gerais sobre as áreas de uso; Regras do
Plano de Ocupação e Uso; Atividades produtivas permitidas; As áreas de Uso Coletivo e
de Conservação Ambiental; Pesca; Estruturas de acesso; Disposições Gerais.
Enquanto não se definem os próximos passos em relação a essa situação da população
ribeirinha, 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 referem-se aos
121 ribeirinhos a quem foi destinado um ponto de ocupação. A Campanha mais recente
(11ª) foi realizada no período de janeiro a março de 2020.
Projeto Belo Monte Comunidade





Criado em 2019 com a missão de reunir as iniciativas de responsabilidade social da
Norte Energia, por meio de ações de cidadania, saúde, capacitação profissional,
esporte, cultura e lazer;
Venceu o Prêmio Aberje Norte-Nordeste 2020 (Resultado divulgado em
22/10/2020);
Concorreu com iniciativas de outras empresas na categoria que avalia ações de
relevância no relacionamento empresarial com a sociedade;
Trata-se da maior premiação do setor de comunicação corporativa do país,
organizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).

Atividades desenvolvidas – Ações de Responsabilidade Social


Futebol Social – Elaboração de cronograma de retomada das atividades presenciais,
seguindo a flexibilização dos decretos e recomendações dos órgãos oficiais de saúde;
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Reuniões de alinhamento com equipe técnica e lideranças comunitárias dos cinco
novos bairros de Altamira.
10/12/2020 – Evento de abertura para retomada das atividades presenciais com a
diretoria dos novos bairros e representantes de alunos.
Novo decreto do Governo do Estado suspendendo as atividades presenciais, em
28/12/2020.
Readaptação do cronograma para atividades remotas: criação de grupo de WhatsApp
por bairro e categoria; produção de videoaula e desafios para estimular a coordenação
motora e outras habilidades para a modalidade.

#TAMOJUNTO - Ação Integrada para apoio ao enfrentamento ao Coronavírus




Embaixador do Projeto – Lars Grael – troca de experiências e motivação
Parceiro – Triatleta Virgílio de Castilho – orientações para manter a vida saudável
em meio à pandemia.
Engajamento da comunidade – Troca de experiências, motivação e entretenimento.

No Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX) tem-se os
seguintes projetos em andamento:
Projeto de Monitoramento da Atividade Garimpeira


Monitoramento mensal da evolução dos processos minerários na região da Volta
Grande, constante no Diário Oficial da União - DOU e através da ferramenta
Cadastro Mineiro, disponível no sítio da ANM e vistoria semestral (Outubro/2020).

Resultados: Identificação de fatos pontuais e recentes de garimpo por meio de balsas, já
comunicados ao IBAMA e Funai (CE 0981/2020 – SSAI – 09/12/2020).
Fase do Processo
Requerimento de pesquisa
Autorização de pesquisa
Direito de requerer lavra
Permissão de Lavra Garimpeira (PLG)
Disponibilidade
Requerimento de lavra garimpeira
Requerimento de lavra
TOTAL

Quantidade de Processos
9
26
2
1
4
3
4
49

Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações



Realizada a 10ª Campanha de Avaliação de Satisfação dos Usuários do STE.
Monitoramento do funcionamento do STE.

Projeto de Monitoramento da Navegabilidade e das Condições de Escoamento da
Produção
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Realização da 26ª Campanha de Monitoramento das Condições de Navegabilidade e
do Escoamento da Produção (Outubro a Novembro/2020) – Dados em avaliação.

Projeto de Monitoramento das Condições de Vida na Volta Grande


Realização da 17ª Campanha de Monitoramento das Condições de Vida nas
comunidades da Volta Grande do Xingu (Outubro a Novembro/2020) – Dados em
avaliação.

Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial



Realização da Campanha de Monitoramento e Manutenção das condições de
navegabilidade no TVR, Bacajá e afluentes da Volta Grande do Xingu;
Plano de Ação para atendimento às demandas de navegabilidade não realizado para
o ano de 2020, devido às condições de saúde pública impostas pela pandemia do
COVID-19:
 Execução de ação extraordinária emitida por meio do Ofício nº
1426/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI em 18/11/2020;
 Realização de Vistoria 25-26/11/2020 com representantes de indígenas da
Terra Indígena (TI) Paquiçamba;
 Relatório da vistoria encaminhado pela CE 1003/2020-SSAI de
15/12/2020 registrando a não necessidade do apoio à navegação devido às
vazões praticadas para o TVR.

Plano de Fortalecimento Comunitário – PFC da Volta Grande do Xingu
Objetivo: Contribuir para que as comunidades sejam capazes de explorar suas
potencialidades sendo protagonistas nas dinâmicas de readaptação aos fatores ambientais
pós-operação plena da UHE Belo Monte.
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:
o Diagnóstico de Acessos;
o Articulação institucional junto à nova gestão dos Municípios (Altamira, Senador
José Porfírio, Vitória do Xingu e Anapu);
o Celebração de Convênios com as prefeituras de Anapu e Senador José Porfírio.
o Ações Realizadas:
 Melhoria de 34 km dos acessos ruins em Anapu e
 Melhorias de 29,47 km de acessos em Senador José Porfírio.
 Abastecimento de Água – Área Urbana
o Sistemas de abastecimento de água já implantados e em operação nas áreas
urbanas do TVR.
o Vistoria e assinatura do termo de doação das obras de readequação dos Sistemas
de Abastecimento de Água da Área Urbana 1 (Ilha da Fazenda, Ressaca e Garimpo
do Galo) (Setembro/2020):
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Assinatura do Termo de Cooperação PR-C-233/2020: auxílio técnicofinanceiro por 24 meses, para a operação e manutenção dos Sistemas
de Abastecimento de Água (SAA) das comunidades da Ilha da
Fazenda, Garimpo do Galo e Ressaca, na VGX, município de Senador
José Porfírio e termo de recebimento da obra.
 Abastecimento de Água – Áreas Rurais
o Diagnóstico: 123 Sistemas Vistoriados; 160 famílias; 14 comunidades do TVR.
o Ações Executadas no Período:
 Execução da complementação do levantamento dos sistemas de
abastecimento de água;
 Avaliação Sistema de Água x Esgotamento
 Aquisição de Filtros de Cerâmica para tratamento domiciliar
 Distribuição dos Filtros de Barro.
o Ações previstas para 2021, em interface com o Xingu+
Saneamento:
 Sensibilização Ambiental - Boas Práticas de Usos de Poços
 Amazônicos e Filtros de água;
 Melhoria dos poços rasos existentes.
 Fortalecimento das Atividades Produtivas e de Subsistência
o Oficinas Participativas:
 Agricultura; Fruticultura; Criação de Pequenos Animais;
Extrativismo; Piscicultura.
o Protocolo dos Projetos Conceituais e Laudo de Viabilidade: CE 0552/2020 – SSAI
de
o 22/09/2020.
o Reuniões Devolutivas – Validação das propostas de ações; Prospecções de
instituições, empresas e organizações parceiras;
o Avaliação dos projetos por meio do Parecer Técnico nº25/2021COHID/CGTEF/DILIC de 05/02/2021.
o Próximas ações, em interface com o Xingu+ Social:
 Levantamento Socioeconômico;
 Definição e viabilidade de projetos junto as famílias/ comunidades;
 Contratação para execução de ações de assistência técnica por 3 anos
em interface com Xingu+;
 Monitoramento.
 #CONECTA XINGU (Telecomunicações) em Interface ao Xingu+ Comunicação
o Projeto de Internet Satelital:
 Disponibilização de internet satelital no TVR e em terras indígenas
em área de influência da UHE Belo Monte;
o Público:
 TVR (Não Indígenas): Duas antenas por comunidade;
 TVR (Indígenas não aldeados): Uma antena por comunidade;
 Terras Indígenas (PBA-CI): UBSIs + Escolas Indígenas;
o Ações Realizadas:
 Finalização da contratação de empresa;
 Definição participativa dos locais de implantação.
o Ações em Curso:
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 Mobilização da empresa para implantação.
Projetos Experimentais
o Projetos experimentais de mitigação de impactos sobre os peixes e vegetação
aluvial e pioneira na VGX:
 Projeto de Disponibilização de alimentos para ictiofauna e quelônios;
 Biotecnologia Aplicada à Reprodução de Peixes Nativos da Volta
Grande do Xingu: Bases para o Uso Sustentável (P&D);
 Projeto de Desenvolvimento de Metodologias inovadoras de
Restauração Ecológica em Ênfase no Enriquecimento Nutricional para
a Fauna no Trecho de Vazão Reduzida da UHE Belo Monte:
Integrando Modelos Bioecônomicos à Conservação dos Ecossistemas
Amazônicos (P&D).
o Ações em curso:
 Contratação de empresas, universidades e startups, além de
instituições científicas e tecnológicas para execução dos projetos
(ictiofauna e vegetação), em interface ao Xingu+ Biodiversidade.
 Sinalização Náutica
o Agência Nacional de Águas- ANA (Of. 468/2019 e 33/2020SRE-ANA);
o Em interface à Diretoria de Estrutura Aquaviária da Superintendência do
DNIT/PA (antiga AHIMOR);
 1ª Vistoria da AHIMOR (02 a 06/01/2020);
 2ª Vistoria do DNIT/PA (28/09 a 01/10/2020);
o Análise preliminar do Projeto;
o Próximas ações:
 Vistoria de ajuste e validação do projeto;
 Contratação e execução.



Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP)
Objetivo - Atuar para o atingimento da meta da Norte Energia para a renovação da
Licença de Operação (LO) em novembro/2021.
Principais Destaques:






Implantação do EGP a partir de 16/01/2020;
Instalação física – Brasília e Altamira;
Elaboração Painel OMI.
Gerenciamento de agendas (ações) semanais para verificação de andamento dos
Projetos.
OMI - (Objetivos, Metas, Marcos e Indicadores).

Avanços dos Projetos acompanhados pelo EGP da Renovação de LO


Projeto Ribeirinhos
 Aprovação IBAMA (10/01/2021) do retorno imediato das 13 famílias;
 Reuniões de apresentação do Plano de Uso da APP para as 13 famílias;
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 Visitas aos pontos para locação das casas;
 Providências internas para retorno imediato;
 Discussão da Revisão com Ibama, Conselho Ribeirinho e MPF.
Projeto Pescadores
 Obras CIPAR: em execução (conforme previsto);
 Rampa/Zona Livre (obras, poço tubular, reservatório elevado);
 Entregas de itens do Plano Familiar de Transição;
 Projetos produtivos: Interação com SICRED para financiamento dos
projetos produtivos;
 Assistência Técnica: Término do contrato com Equilíbrio e início da
atuação da FIEPA.
 Projeto Renovação LO
 Análise de Tendência para RLO com base em RLOs emitidas pelo
IBAMA;
 Avaliação das Obrigações para LO (NESA x Ibama x Funai);
 Planos de Ação para cumprimento das Obrigações da NESA para RLO:
Acompanhamento semanal.
 19º RC Ibama: Of. 773/2020 – protocolo para março/21;
 15º RC Funai: Protocolo em 29/01/21
 Banco de Dados: em estruturação
 Projeto Revisão do PBA-CI
 Encerramento do Sobrestamento;
 Dossiê da Revisão do PBA-CI: Elaborado (periodicamente atualizado);
 Acordo com a FUNAI de vinculação da Revisão após imunização das
Comunidades Indígenas (aguarda formalização).
 Projeto Hidrograma
 Estudos Complementares do TVR:
 Sensoriamento Remoto Orbital;
 Modelagem Hidrodinâmica Bidimensional: análise IBAMA (PT
17/2021);
 Estudos bióticos: a partir de dezembro 2020.
 Projetos Experimentais no TVR: contratação via P&D;
 Melhoria dos sistemas de abastecimento de água rurais: distribuição de
filtros e revisitas em curso;
 Melhorias e novos acessos: obras em curso (Senador José Porfírio e
Anapu);
 Navegabilidade: Pré-projeto de sinalização elaborado (DNIT/PA);
 #ConectaXingu (internet satelital): já contratado;
 Atividades produtivas: análise IBAMA (PT 25/2021);
 Painel de Especialistas.
 Projeto ESG
 Protocolo na CVM (09/02/2021) do Relato GRI 2020;
 Benchmarking: levantamento de estrutura de empresas que estão aderindo
ao ESG e elaborando relatos anuais padrão GRI.
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Desafios para 2021
Ribeirinhos

Pescadores

Hidrograma
ESG
Revisão PBA-CI

Renovação LO

o Aprovação da Revisão do Projeto Básico com significativa redução de
custos;
o Início efetivo do Retorno Imediato (13 famílias) antes do pedido da RLO.
o Conclusão das obras do CIPAR: março/2021;
o Início de Operação CIPAR: maio/2021;
o Implantação dos Projetos Produtivos: Financiamento via SICRED;
o Operacionalização do Convênio com FIEPA.
o Implantação do Plano de Ação Xingu+ em acordo com cronograma para procurar
manter Hidrograma em 2022;
o Estudos Complementares: Conclusão do eixo biótico dos Estudos.
o Publicação do Informe: fevereiro/2021;
o Preparação da documentação base para 2021/22.
o Apoio logístico na Imunização dos Indígenas;
o Aprovação do PTD pela Funai;
o Definição conjunta com Funai do melhor momento para iniciar a Revisão do
PBACI.
• Realização do 4º Seminário Anual com Ibama, no máximo no 1º Tri de 2021;
• Minimização das divergências dos status das obrigações: NESA x Ibama x Funai;
• Negociação com Ibama e Funai de condicionantes para RLO;
• Solicitação de RLO até meados de julho/2021;
• Reestruturação do Banco de Dados

Hidrograma
A decisão do Ibama de estabelecer um hidrograma provisório para vigorar no mês de
janeiro de 2021 trouxe repercussões bastante negativas e a necessidade da Norte Energia
em interpelar o órgão ambiental, na tentativa de evitar essa ação. Após várias reuniões e
negociações, o Ibama chegou a uma proposta em que a Norte Energia deveria realizar
mais ações para atenuar e mitigar os impactos no Trecho de Vazão Reduzida (TVR).
Desse modo, Ibama e Norte Energia chegaram a um acordo e estabeleceram um Termo
de Compromisso Ambiental -TCA com mais exigências de ações por parte da empresa.
O Termo de Compromisso Ambiental -TCA prevê, como contrapartida, a aplicação pela
empresa de R$ 157 milhões em programas e ações para minimizar os impactos do TVR
do Rio Xingu, cujas compensações ambientais deverão ser aplicadas pelos próximos três
anos e a Norte Energia terá de fazer o depósito dessa quantia para ser autorizada a iniciar
a operação com as vazões estabelecidas para o Hidrograma B da usina.
Nesse TCA a Norte Energia dispôs-se a executar 14 projetos/ações sob a denominação de
Xingu + - Plano de Ação – Ajustes Mitigatórios – Trecho de Vazão Reduzida da UHE
Belo Monte, que deve atender às seguintes Linhas de Ação:
+ Biodiversidade – Realização de Projetos Experimentais voltados à alimentação alóctone
da ictiofauna e quelônios, desenvolvimento de protocolos de reprodução da ictiofauna,
peixamento e à restituição ecológica por meio da recomposição da vegetação, assim como
o apoio a ações de comando e controle direcionados à Volta Grande do Xingu, por meio
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de fiscalização do IBAMA no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
003/2011.
+ Monitoramento – Fortalecimento e incremento (área e período amostral) dos
monitoramentos físico-bióticos desenvolvidos na foz do Rio Bacajá.
+ Social – Fortalecimento das atividades produtivas de geração de renda e subsistência e
a melhoria dos acessos terrestres das comunidades rurais do TVR.
+ Saúde – Execução de ações de saúde pública por meio de convênios com os municípios
da Volta Grande do Xingu, Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA) e Distrito
Sanitário Especial Indígena (DSEI), de modo a dar continuidade ao Programa de Ações
de Controle da Malária (PACM), bem como apoio à estruturação da rede básica
(financiamento de equipes e insumos para as Unidades Básicas de Saúde - UBS da
região), e continuidade do monitoramento de vetores pelo Instituto Evandro Chagas
(IEC).
+ Comunicação – Ampliação das estruturas e mecanismos de interação com as
comunidades por meio da instalação de antenas satelitais e de um novo Núcleo de
Comunicação da Volta Grande do Xingu, ao longo do TVR, bem como ampliação da
agenda de interações da Rede de Comunicação Popular, em alinhamento com a Comissão
do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu do Fórum de
Acompanhamento Social da UHE Belo Monte (FASBM).
+ Saneamento – Melhorias dos sistemas individuais de abastecimento de água das
comunidades rurais do TVR, com ações adicionais de implantação de fossas sépticas,
bem a revitalização e operação dos cinco sistemas de saneamento básico já implantados
pela Norte Energia nas comunidades com características urbanas.
As datas definidas a partir da assinatura do TCA foram:
08/02/21 – TCA Nº 03/2021 – GABIN – Ibama;
11/02/2021 – Reunião de partida
17/02/2021 - 1ª Reunião Técnica – com definição do organograma do Projeto e
Mapeamento Preliminar do Escopo e Contratações
18/02/2021 - Reuniões Técnicas Trimestrais com Ibama. Início em 08/03/21. (Ofício Nº
57/2021/COHID/CGTEF/DILIC)
26/02/21 – 1º Reporte de Evolução de Projetos ao Ibama
Além dessa série de ações firmadas nesse TCA, estavam sendo desenvolvidos Estudos
Complementares para atender a questionamentos do Ibama sobre:





Quais eram as manchas de inundação no TVR em vazões naturais (vazões de
referência) sazonalmente? qual o tempo médio de permanência do NA em cotas
elevadas no ciclo hidrológico médio?
Quais são as manchas de inundação no TVR em vazão regularizada (Hidrograma A
e B) sazonalmente?
Quais eram os locais mais importantes de alimentação e reprodução de peixes
anteriormente à instalação do TVR e quais eram os de quelônios? Tais pontos serão
mantidos?
Qual era a área de floresta aluvial inundada periodicamente em estação de águas altas
antes do empreendimento e qual o tempo médio dessas inundações? Qual é a área
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que deixou de ser inundada com a instalação do TVR, e qual o período máximo que
essas ficam inundadas hoje?
1.

Esses estudos complementares constaram de:

Sensoriamento Remoto Orbital, que foi finalizado em 07/07/2020. Os resultados que
constam no Relatório Técnico da HEX dizem: “Na comparação realizada entre as
diferentes épocas dos ciclos hidrológicos, com os dados Landsat, obtidos a partir da
interpretação visual das imagens, entre o período de 2008-2014 e o período de 2015-2019,
se observa que no ciclo de Cheia foram obtidos valores próximos para ambos períodos
(33,7 e 33,8 mil ha, respectivamente). Na época de Vazante foram encontrados 15,8%
menos de área inundada no período 2015-2019 em relação ao período 2008-2014. Para a
época de Seca foram encontrados 10,9% menos de área inundada estimada para o período
2015-2019 em relação ao período 2008-2014. Por último, na época de Enchente, foi
observada uma redução de 10,9% de área inundada no período 2015-2019 em relação ao
período 2008-2014.” (HEX, 2020, pg.122).
Desse modo, a conclusão desses estudos foi que:
c.
d.

Não foram observadas alterações na média das áreas alagadas nos meses de enchente
(dezembro, janeiro e fevereiro) e cheia (março, abril e maio), comparando-se as fases
de pré e pós-enchimento;
Não foram verificadas reduções relevantes na extensão das áreas alagadas em função
da aplicação do Hidrograma “B” previsto no EIA e, por conseguinte, não são
observados impactos e tampouco magnitudes diferentes daquelas previstas no EIA
para o trecho em questão.

2.

Ainda como parte dos Estudos Complementares, foi executada:

Modelagem Hidrodinâmica, cujo estudo foi finalizado em 12/11/2020 e que continha a
seguinte subdivisão: Complementação e Consolidação da Base Geográfica; Construção
do Modelo Digital do Terreno (MDT); Definição de Cenários de Simulação; Montagem
e Calibração dos Modelos; Levantamento do Mapa e Uso de Ocupação do Solo;
Simulações dos Cenários de Vazão (Vazões naturais sazonais, Vazão regularizada Hidrograma A e B); Definição de Velocidade e fluxo de Direção das águas. As conclusões
desses estudos foram: “As análises quali-quantitativas do EIA foram, até o presente
momento, ratificadas pelos resultados ora apresentados.” (TRACTEBEL, 2020).
3.

Ainda como parte dos Estudos Complementares, estão em andamento os Estudos
Bióticos:



Estudos Complementares das áreas de alimentação e reprodução dos quelônios e da
ictiofauna:
Estudos Complementares de Ictioplânctons;
Delimitação e quantificação dos habitats aquáticos e mapeamento de uso e cobertura
vegetal.
TVR: 16 compartimentos;
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Monitoramento em 12 compartimentos iniciados em dezembro/2020;
12 meses de campanhas de campo;
Portaria nº 419/PRES – FUNAI de 17/03/2020;
ABIO Ictiofauna nº 1267/2020/ ABIO Quelônios nº1306/2020

Ainda em relação ao tema em questão, deverá ser feita uma análise por profissionais
gabaritados, denominada de Painel de Especialistas, cujo objetivo é Realizar uma Análise
Independente de todo o material técnico já gerado sobre o Hidrograma aplicado na Volta
Grande do Xingu (VGX) – LEME (2009); NORTE ENERGIA (2011); NORTE
ENERGIA (2011-2020); IBAMA (2009-2020); MPF (2009-2020), etc. – com vistas a:





Avaliar a consistência técnica da proposição do Hidrograma frente aos impactos
prognosticados à época do EIA (LEME, 2009);
Avaliar se já estão ocorrendo impactos na VGX diferentes (especificação
/magnitude) daqueles prognosticados no EIA (LEME, 2009);
Avaliar, para o cenário atual, a necessidade de alterações no Hidrograma;
Propor eventuais complementações de monitoramentos para compor o Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu - PGIVGX.

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 dos 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;
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Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu.

8.0
Indicadores Socioambientais do Empreendimento
Conforme previsto, neste relatório apresenta-se a atualização anual dos indicadores
socioambientais do empreendimento. Os dados encontram-se no Quadro do Anexo 6.

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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